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Nyhedsbrev uge 4 
 

Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 

Vi har lige rejst os fra fællesspisning. Eleverne i 3. 
klasse og Mette har lavet lasagne og blandet salat 
til os alle, det var rigtigt lækkert. Flere af 
eleverne gik både 2 og 3 gange også dem, der 
havde brokket sig over, at der var gulerødder i 
kødsaucen, de måtte indrømme, at man ikke 
kunne smage gulerødderne. 😊"#$% 

 

Nyt fra bestyrelsen: 
På bestyrelsesmødet i sidste uge bød vi 
velkommen til Mads Hejlesen, som er trådt ind i 
bestyrelsen i stedet for Claus Bennetsen. 
Lige nu arbejder bestyrelsen bl.a. med en 
handleplan for at overholde kravet om ansatte på 
særlige vilkår. Desuden er der blevet besluttet at 
vi de næste år vil arbejde på energieffektivisering 
bl.a. som følge af de nye vinduer, som gerne skal føre til fald i varmeudgiften. Dette emne 
bliver eleverne i 7.-9. kl. inddraget i i matematiktimerne.  
Vi havde også en god snak om, hvordan vi bedst muligt får gjort opmærksom på os selv både 
skole og børnehus. Der er plads til flere børn begge steder, så spred gerne budskabet om 
vores fine og gode sted for børn i alle aldre.  
 
Walther fri: 
Walther har været forbi kontoret i dag og spurgt om han kan holde fri mandag den 27. 
februar. Jeg har sendt et spørgeskema ud til forældre til elever der benytter Walther-bussen. 
Det skal besvares senest fredag kl. 12. 
 
Fællesspisning: 
Tirsdag den 7. februar arrangerer forældrene i 8.-9. kl. fællesspisning. Menuen er endnu ikke 
fastlagt, men den koster 25 kr pr person og forældrene sælger drikkevarer. Medbring gerne 
søskende og andre interesserede. I skal selv medbringe service og bestik.  
Det er en god gammel tradition på Klim Friskole at have fællesspisning. Vi mødes kl. 17.30, 
spiser og snakker sammen og slutter med en kop kaffe. Vi plejer at være færdige senest kl 
19.30, så børnene kan komme hjem i seng i ordentlig tid.  
Tilmelding skal ske senest fredag den 3. februar på SMS til klasselæreren.  

Bogbus: 
Bogbussen er brudt sammen, men Mette inde fra biblioteket kommer 1 gang om måneden og 
tømmer den gule kasse, så I/jeres børn kan stadig aflevere bøger i den, men de kan ikke låne 
bøger.  
 

Bhkl.-2. kl. arbejder sammen om Historien om den 
kæmpestore pære 
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Bod: 
På tirsdag sælger eleverne i 7.-9. kl. to gange overraskelse. 
 
Unyttig viden: 
Duer er i stand til at skelne mellem malerier af Monet og Picasso ved at betragte malestilen. 
 
Kalender: 
26/1: Konfirmander har heldagsundervisning 
1/2: Morgensang i kirken 

4.-6. kl. i biografen 
7/2: Fællesspisning aften 
10/2: Tømning af bogkasser 
13-16/2: Læseemnedage 
15/2: Bestyrelsesmøde 
17/2: Fastelavn for bhkl-3. kl.  
 4.-9. kl. på tur 

Mette sidste arbejdsdag 
18-26/2: Vinterferie 
27/2: Christine vender tilbage 
28/2: Bhkl.-3. kl. i Aalborg Teater 
1/3: Morgensang i kirken 
 
 Med venlig hilsen 
Charlotte Kjeldgaard 
Klim Friskole  

 

 


