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Nyhedsbrev uge 10 
 

Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 

Hold da op en smuk morgen vi er mødt ind til i 
dag, klar himmel, solskin, vindstille og iskoldt. 
Eleverne er lige kommet ind med de fineste 
rødeste kinder. Det tøvejr der kommer nu 
efterfulgt af frost, gider vi ikke rigtig, men på den 
anden side vil vi gerne se de fine små blomster, 
der er begyndt at titte frem, og så skal vi jo nok 
finde os i lidt tøvejr.  

I går mødte 16 elever ind til undervisning. Det var 
en lille flok, som havde en hyggelig dag. Det at 
skulle tage en beslutning om, hvorvidt bussen 
skulle køre eller ej, er ikke så ligetil, og helt ærligt 
kiggede jeg ud ad vinduet mange gange i går 
formiddag og tænkte: “Det var vist en 
overreaktion.” Men kl. 13.30 ringede Walther og 
fortalte, at der føg rigtig meget ude omkring ham, 
og at han var rigtig glad for, at han ikke skulle ud på en tur, som den han kørte 1. december 
2021. Så det var nok alligevel den rigtige beslutning at aflyse bussen, selvom det forstyrrer 
mange af jer.  

Vikar i SFO: 
I næste uge har både Tanja og Jette fri mandag og tirsdag. Amalie K. Pedersen er vikar begge 
dage både morgen og eftermiddag, og Cecilie B. Jensen kommer til overlap tirsdag. Onsdag er 
Tanja tilbage, men Amalie er vikar resten af uge i både skole og SFO for Jette.  

Bod: 
På tirsdag sælger eleverne i 7.-9. kl. ris med karryret i boden. 

Unyttig viden: 
Folk, der vandrer, bruger i gennemsnit ca. 18 kr. pr. gået kilometer 

Kalender: 
8/3: Skole-hjemsamtaler 1.-2. kl. 

Skole-hjemsamtaler 4.-6. kl. 
9/3: Kompetenceforum 

Skole-hjemsamtaler 4.-6. kl. 
10/3: Bogbus 
14/3: Bestyrelsesmøde 
20/3: Skole-hjemsamtaler 7.-9. kl. 
1-10/4: Påskeferie 
12/4: Førskolegruppen begynder 
13/4: Udskolingsarrangement EM og AL 
17/4: CK ledermøde 
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20/4: Kompetenceforum 
Generalforsamling 

 

Med venlig hilsen 
Charlotte Kjeldgaard 
Klim Friskole  
 

 


