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Nyhedsbrev uge 5 
 

Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 

I dag har 4.-6. klasse været i biografen 
sammen med Emil, hvor de har set en 
film der hedder Robotbror. Det er en 
dansk science fiction-film, og det lyder 
til, at det var en god film.  

Danmarksindsamling: 
På lørdag er der Danmarksindsamling, 
hvor der bliver samlet ind for at hjælpe 
sårbare børn. I den forbindelse donerer 
Novo Nordiskfonden 20 kr. pr gået km. 
Derfor har vi besluttet, at vores elever 
skal hjælpe med at indsamle penge ved 
at gå en tur, og i går var eleverne fra 1.-
2. kl. afsted på en 3,5 km runde i idrætstimen. 
1.-2. kl. samlede i alt 1260 kr. sammen, det er da et meget flot beløb, synes jeg. De 
resterende klasser skal også ud at gå på forskellige tidspunkter, og jeg skal nok skrive i næste 
nyhedsbrev, hvor meget vi har bidraget med fra Klim Friskole og Fribørnehus.  
 
Fællesspisning: 
Det går ret trægt med tilmeldingerne lige nu, så sørg lige for at melde tilbage!  
Tirsdag den 7. februar arrangerer forældrene i 8.-9. kl. fællesspisning. Menuen bliver pulled 
pork burger og koster 25 kr. pr person. 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. 
 
Emneuge: 
Mandag til torsdag i ugen op til vinterferien har vi emneuge om læsning. Eleverne skal arbejde 
med Fantasy, og vi har valgt at aldersopdele dem. Det betyder bhkl.-1. klasse arbejder 
sammen med Lone som lærer, 2. klasse har Mette og Jette som lærere, 3. klasse har Anette, 
4.-6. klasse har Emil og Tanja, og 7.-9. klasse har Kristian.  
Eleverne i bhkl.-3. klasse møder hver dag kl. 8.15-13.10, og eleverne i 4.-9. klasse møder kl. 
8.15-13.50. Det betyder, at Walter kører hjem kl. 13.55 mandag til torsdag.  
 
Fastelavn og tur til Aalborg: 
Fredag den 17. februar har eleverne i bhkl.-3. klasse fastelavn og klasselærerdag. Eleverne 
møder udklædte fra morgen af og holder fastelavn sammen. 
Eleverne fra 4.-9. klasse skal på tur med Anette, Kristian og Emil. Jeg skrev for nogle uger 
siden til forældrene i de to samlæsninger og spurgte, om der var nogle, der kunne hjælpe med 

Eleverne fra 7.-9. kl. har arbejdet med tyske varemærker 
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at køre til Aalborg, da Walther skal holde guldbryllup for sine forældre. Det bliver ikke 
nødvendigt med hjælp, da Emils onkel Anders kører bussen. Men 1000 tak til de forældre der 
har tilbudt at køre, der skal nok blive en anden chance.  
Hvad skal eleverne i 4.-9. klasse så ud på? De skal til Aalborg, hvor de skal i Escape Room i 
Maximum i City Syd. Det bliver lidt spændende, om alle eleverne kommer ud af rummet, eller 
om vi er nødt til at efterlade nogle af dem derude. Under alle omstændigheder er de første 
hjemme ved 14.45 tiden, hvor Walther kommer og kører eftermiddagsruten.  
Walther afleverer eleverne om morgenen og kører dem hjem om eftermiddagen, men det 
bliver en sen rute.  
 
Bod: 
På tirsdag sælger eleverne i 7.-9. kl. pizzasnegle og en overraskelse i boden. 
 
Unyttig viden: 
Mørk chokolade kan sænke et menneskes blodtryk, det kan hvid chokolade ikke.  
 
Kalender: 
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. i Escape room 
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  


