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Fredagsbrev d. 23. august 2019 (www.fritime.dk) 
 

Lus!!!! 

Lusene har åbenbart misforstået situationen og er også mødt op herefter sommerferien. Vi har melding fra 

Indskoling og Mellemtrin om ubudne skolekammerater. 

 

Alternativ dag tirsdag 8.10-12.50 

Vi har mange lærere på kursus tirsdag og laver derfor en alternativ skoledag for eleverne. Der kommer en 

mail med programmet for dagen på mandag. 

 

Vigtig skolestart 

En undersøgelse viser, at skolestarten 

har så stor betydning, at man med stor 

sikkerhed kan forudse, hvordan resten 

af ens liv vil gå  ved at se hvordan 

overgangen til skolen gik.  

Nu er der jo lavet mange undersøgelser 

igennem tiden, så måske skal man ikke 

være alt for bekymret, heller ikke selv 

om man modtages sådan her. 

 

Glemt tøj 

Husk at tjekke glemmekassen inden 

næste fredag, der er sidste fredag i 

måneden, hvor vi donerer 

”overskuddet” til Røde Kors. 

 

Klasseinfo 

Indskoling Legetøjsdag  

• Vi har fast legetøjsdag om mandagen. For god ordens skyld gør vi lige opmærksom 

på, at det er på eget ansvar at medbringe legetøj, hvis det går i stykker eller 

forsvinder el. lign. 

 

 

 

 

Cykeltur til Legind Bjerge 

• Medbring cykel, cykelhjelm og turtaske 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Loedderup@mail.tele.dk
http://www.fritime.dk/


 

      

________________________________________________________________________________ 

      Telefon   9772 4566                           Lodderup@mail.tele.dk                    

             

 

 

 

 

 

Mellemtrin 5. årg.’s besøg på Tange Energimuseum 

• Det var en virkelig god dag med spændende indhold. Der blev bl.a. bygget 

vindmøller med afprøvninger i vindtunnel samt spist energirigtig kost: græshopper 

og melorme. 

  
Overbygning  

 

 

SFO-nyt 
Forældremøde 

Tak for et godt møde i går.  

Til jer, som var forhindret i at deltage, kommer der et referat fra mødet i næste fredagsbrev. 

 

Glemt tøj 

Husk at kigge i stakken med glemt tøj. 

 

Cykeltur 

Tweens tager på cykeltur til Jesperhus onsdag, Husk cykel og hjelm.  

 

Tilmelding til pasning i efterårsferien 

Vi er kun lige kommet i gang inden den næste ferie skal planlægges😊 Der hængt en kalender op i SFO’en, 

hvor I tilmelder til pasning. Af hensyn til personaleplanlægning er sidste frist for tilmelding fredag d. 13. 

(september). 

 

Madplan  

Mandag: Spaghetti Carbonara for hele SFO’en. 

Tirsdag: Pizza 

Onsdag: Rugbrød 

Torsdag: Biksemad 

 

På skolens vegne 

Frank 
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