
 

      

________________________________________________________________________________ 

      Telefon   9772 4566                          Lodderup@mail.tele.dk                  Fax  9772 5966     

             

 

 

Fredagsbrev 25. august 2017 (www.fritime.dk) 

.   

 
Så er dagligdagen tilbage med morgenlæsning, lektier og madpakker, og hvad man yderligere kan ønske sig. 

5. årg. læser for de yngste. 

 

 
Klasseinfo 

 

Sidste efterlysning af biblioteksbøger 

Vi mangler nogle biblioteksbøger fra foråret, som vi afkræves erstatning for. Vil I ikke lige tjekke om nogle 

af disse titler skulle have forputtet sig: 

• Tyvebanden 

• Satans fest 

• Motocross en håndbog om motorsport 

• Store Nørd bygger det ultimative fartøj 

• Så er den ged barberet 

• Læs og grin 

• Drageherren bd. 1 

• Kaptajnen i blommetræet 

• Palle står på vandski 

• Dragepasseren 

• Luna Linea går hjemmefra 

• Fanget i ilden 

• Dyrene i Hakkebakkeskoven 

• Konspirationsteorier 

• Skjulte magter 

• Ronaldo og Valde 
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Indskoling • Udeskole 

Husk cykel og cykelhjelm torsdag (udeskole). Vi skal bruge cykler de kommende 4 

uger, hvis I vil have et cykellappebredskab købt ind☺) 

Mellemtrin Udeskole 

• Der skal fiskes, så medbring cykel og hjelm og meget gerne fiskestang, hvis I har 

en. 

3.- 4. årg.  

• Der er teater i Limfjordsteatret torsdag d 31/8. 

6. årg. matematik 

• Eleverne skal medbringe lommeregner, passer og lineal-  

Overbygning 7. -9. årg. 

• Der skal medbringes lineal, tegnetrekant, passer og vinkelmåler + lommeregner til 

matematikundervisningen 

 
SFO 

Nyansættelse i SFO 

Lotte Reiche er ansat i SFO med hovedarbejdsområde i tweengruppen. 

Lotte starter mandag d. 4. september. 

 
EFTERÅRSFERIE 

Tilmelding til pasning i efterårsferien uge 42: 

 

Navn:_______________________________ 

 

Fri hele ugen_______ 

 

Mandag d. 16/10  fra kl.___________til kl.___________ 

Tirsdag d. 17/10 fra kl.___________til kl.___________ 

Onsdag d. 18/10 fra kl.___________til kl.___________ 

Torsdag d. 19/10 fra kl.___________til kl.___________ 

Fredag d. 20/10 fra kl.___________til kl.___________ 

 

Tilmeldingen afleveres senest fredag d. 8. september i SFO’en. Ligeledes hænger der 

tilmeldingsseddel på opslagstavlen i garderoben. 

Alle bedes give en tilbagemelding, også hvis barnet holder fri.  

Der er lukket for senere tilmelding. 

Tweens: 

Madplan uge 35: 

Tirsdag: salat sandwich m. skinke 

Onsdag: æggesandwich 

Torsdag: nybagt grovbrød 

Fredag: egen madpakke 

 
God weekend 
Frank 
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