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Fredagsbrev 13. august 2021 
 

Alle Tak for indsatsen til haveaftenen. Det er utroligt, så civiliseret det hele kan komme til at se ud, når så mange 

lige giver den en skalle. 

 
 

Vi er kommet godt igang med skole for alle, og 

der er kommet nye makkere til alle. Her et 

billede fra morgensamlingen, hvor makkerne 

talte med hinanden om, hvem de var, deres 

familier, yndlingsdyr og mange andre 

spændende og overraskende ting. 

 

 
Idræt udendørs til efterårsferien 

Idræt foregår fortrinsvis udendørs indtil efterårsferien. Så der er brug for udetøj og -sko.  

Vi afslutter igen idræt med bad, så husk også håndklæde. 

 

 

Klasseinfo 

Indskoling 112-dag for bh-kl. og 1. kl. 

• Husk turtaske, madpakke og drikkedunk 

• Tirsdag 17/8 skal 1. kl. deltage i 112-dag på beredskabscentret i Thisted. Eleverne 

skal møde ind til normal tid og er tilbage indenfor ”skema”. 

• Onsdag d. 18/8 skal bh-kl. deltage i 112-dag på beredskabscentret i Thisted. 

Eleverne skal møde ind til normal tid og er tilbage ved 13-tiden. 

Forældremøde kl. 19 

• Mandag d. 13. september er der forældremøder i IS kl. 19, så sæt X i kalenderen. 

Legetøjsdag 

• Eleverne må medbringe legetøj på mandag. Det er jo på eget ansvar, så medsend 

ikke for skrøbelige ting       

Mellemtrin Forældremøde mandag d. 6. september 

• 3.- og 4. kl. kl. 16.30-17.30 
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• 5.- og 6. kl. kl. 17.30-18.30 

 

5. kl. 

5. klasse var på cykeltur i går.  

Turen gik til Ørding.  

I alt blev det til 19 km.  

Klassen klarede det "bjergrige" 

terræn rigtigt godt! 
 

 
6. kl. 

• Turen til København bliver torsdag d. 23. til søndag d. 26. september. 

Overbygning Forældremøde tirsdag d. 7. september 

• Der er forældremøde for alle klasser i overbygningen den 7/9. 

 

Besøg fra Ungdomsskolen fredag d. 20. august 

Medbring meget gerne programmet, der er husstandsomdelt. 

• 7. kl. 8.50-9.30 

• 8. kl. 9.30-10.10 

• 9. kl. 10.35-11.15 

 

8. kl. 

• 8. kl. deltager i Kulturmødet fredag d. 20/8 kl. 10-13. Så eleverne skal medbringe 

cykel og cykelhjelm. 

9. kl. 

• Der er grillaften tirsdag d. 17. august kl. 18.30 

 

 

SFO-NYT 
Personale 

• Camilla vender mandag tilbage fra barsel og vil som tidligere være tilknyttet SFOen om 

eftermiddagen. 

• Det betyder så desværre, at Lene stopper pr. 1. september. Vi har været meget glade for Lenes 

indsats, og ønsker hende al mulig held og lykke fremover. 

 

Opfriskning af faste aftaler: 

• Der spises i klasserne efter skoletid herefter luftpause. 

• Oprydning af udearealer hver fredag. 

• Der må spilles på Playstation efter kl. 15. Mandag er spilledag hele eftermiddagen. 

 

Aktiviteter 

• Den kommende uge vil byde på Nerf-krig i gym. tirsdag og onsdag. Medbring selv våben. SFO’en 

har skud. 
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• Værkstederne åbner for dem der vil det kreative. 

 

 

• Svømning 

Som udgangspunkt kan 3.-4.-5. komme til svømning torsdag. Vi tager af sted, så snart vi er klar efter 

skoletid og er hjemme ca. kl.16. Medbring badetøj, cykler og hjelm.  

 

Når personalet har fået styr på arbejdstider, kommer der en mere detailleret plan om, hvilke voksne der er 

hvor, og hvilke tiltag det kan forventes at komme i fremtiden. 

 

Tilmelding til morgenmad 

• Er der nogen som endnu ikke er tilmeldt morgenmad, og som ønsker det, bedes I venligst sætte kryds 

på sedlen i SFO-garderoben senest mandag. 

 
God weekend 

Flemming og Frank 
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