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Nyhedsbrev uge 49 
 

Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 

Jubii vi har fået nye vinduer, og det ser godt 
ud. Det bliver supergodt, når Walther får fuget 
omkring og lavet inddækninger og karme, 
men vi kan allerede mærke det på varmen 
herinde, der er blevet væsentligt mere lunt, 
det er skønt.  

Vi har rigtig mange børn, som er syge lige for 
tiden. Der er influenza i omløb og den er lidt 
hård i år. Men sørg lige for at jeres børn har 
ekstra tøj i kasserne OG 
overtræksbukser/flyverdragt. De er altså alle 
sammen ude i løbet af dagen. 

Velkommen:  
I torsdags bød vi velkommen til Amanda Warming i 8. klasse. Amanda bor sammen med sin 
mor i Thorup og hun har gået på Galtrup efterskole. Vi byder både Amanda og hendes mor 
Dorthe velkommen på Klim Friskole, vi ser frem til samarbejdet.  
 
I SFO har vi fået en ung pige i virksomhedspraktik. Hun hedder Caroline og kommer fra 
Trekroner. Hun skal være i SFO 3 dage om ugen her til at begynde med, så I møder hende 
mandag, onsdag og fredag.  
 
Juleafslutning: 
Tiden for juleafslutninger nærmer sig, så I får her en oversigt over, hvad der sker hvornår. 
Onsdag den 14. december har vi elevspissammen, som 7.-9. kl. står for. Vi skal have vores 
traditionelle julefrokost, og 7.-9. kl. er begyndt at gå rundt i klasserne med bestillingssedler, 
så eleverne selv kan vælge, hvad de gerne vil have på deres juleplatte. Den dag behøver 
madpakken ikke at være så stor.  
Mandag den 19. december har vi juleafslutning om aftenen. Vi begynder i Klim 
Valgmenighedskirke kl. 17.30, hvor Valgmenighedspræst Thomas Erbs vil holde en kort 
julegudstjeneste for os. Når gudstjenesten er slut, går vi over på skolen, hvor vi spiser 
sammen. Hver familie skal medbringe mad til det antal personer, man kommer. Maden stilles 
an på et stort fælles ta’ selvbord. Desuden skal I selv medbringe glas, tallerkener og bestik. 
Forældrene i 4.-6. kl. er arrangører og sælger øl, vin og vand.  
Efter endt spisning er der en lille julekoncert, hvor nogle elever vil optræde med en sang, de 
har øvet sig på, og andre vil vise et juleskuespil, de har indøvet på frivillig basis her i 
december. De elever, der har lavet skuespillet vil gerne samle penge ind til et velgørende 
formål, og de har valgt, at de vil samle ind til Julemærkehjemmene. Hvordan indsamlingen 
helt kommer til at løbe af stablen ved jeg ikke noget om, men måske bliver der mulighed for 
at købe julesmåkager, en auktion eller lign. Efter skuespil slutter vi med en fællessang og 
ønsker hinanden en glædelig jul. 
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Tirsdag den 20. december skal vi i Klim Kirke sammen med eleverne fra Thorup Klim skole. Vi 
går samlet derop med afgang fra skolen ca. kl. 8.15. Når kirken er slut, går vi tilbage til 
julehygge i klasserne med spil, leg og medbragt slik, som kommes i et fælles fad. Kl. 12.45 
mødes vi i fælleslokalet for at danse om juletræet, og kl. 13.00 er der juleferie for alle. 
Walther kører hjem kl. 13.10 den dag. Hvis busforældrene har brug for en busplan over, 
hvornår børnene er hjemme, skal I lige give lyd, så laver jeg den. 
Første skoledag i 2023 er tirsdag den 2. januar. 
 
Bod: 
På tirsdag sælger eleverne i 7.-9. klasse rester fra fryseren. 
 
Unyttig viden: 
Den brune rotte, Rattus Norvegicus, kan parre sig op til 500 gange på seks timer. 
 
Kalender: 
13/12: Lucia 

Bestyrelsesmøde 
14/12: Elevspissammen 7.-9. kl.  
19/12: Juleafslutning aften 
20/12: Juleafslutning/sidste skoledag 
21/12-2/1: Juleferie 
 
Med venlig hilsen 

Charlotte Kjeldgaard 
Klim Friskole  
 

 


