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Fredagsbrev 23. august 2013 (www.fritime.dk) 
 

Klub Frigear 

Vi har tidligere haft et tilbud om, at elever, der ikke kunne være i fritidsordningen pga. alder (4. årg. og 

opefter)  kunne være i Klub Frigear. Det er ikke et pasningstilbud, men et tilbud om værested, hvor man, 

efter aftale,  kan bruge de forskellige faciliteter efter skoletid + de ting kontingentet til klubben giver 

mulighed for at indkøbe (Nintendo, bordtennis eller lignende).  

Der er ikke voksne, der passer, men voksne, der kan laves aftaler med og evt. hentes hjælp hos, hvis behovet 

opstår. Tilbuddet kan bruges de dage, der er behov for det.  Kontingentet er 150 kr. pr. måned. 

 

Lektiecafe 

Eleverne kan komme og få hjælp til lektierne. Der kan evt. indgås aftaler mellem lærer og forældre om 

deltagelse, hvis der er behov for det.  

3. årg. Tirsdag 12.45-13.30 

4. årg. Torsdag 12.00-12.45 

 

 

Klasseinfo 

Alle/Tværs  Sanne Berntsen er vikar for Kirsten Blegager. 

 Morsøgarden kommer tirsdag morgen til morgensamling og fortæller om mulighederne for at 

deltage. 

Indskoling Mandag skal indskolingen igen på cykeltur. De skal medbringe cykler, cykelhjelm, drikkedunk, 

madpakker og logbog. 

 
Billeder fra sidste ekspedition til urskoven. 

 Forældremøde i indskolingen  17. september kl. 18.30 

3.- 6. årg. Forældremøde torsdag d. 3. oktober kl. 18.30 

7.- 9. årg. Forældremøde onsdag d. 18. september kl. 18.30 
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SFO 
Så er vi godt i gang i SFO’en efter ferien – herligt !  

Vi har haft travlt med at lave fodspor og pile i HAMA perler. Fodsporene og pilene er 

en del af Kulturmødet Mors 2013, idet de skal ligge fra Musikværket til Pakhustorvet 

i Nykøbing, så gæsterne kan finde vej. 

Mange børn og voksne har været meget optaget af projektet. 

Vi opfordrer jer alle til at gå ned i byen og se det flotte resultat og se om I kan finde 

vores fodspor i mellem alle de andre. 

Torsdag har nogle af pigerne lavet lyngkranse. Og vi regner med at fortsætte med det 

i næste uge.  

Der vil en gang i ugen være en tur ud af huset, for 3. Klasses sfo-børn. Det kan f.eks 

være en tur på golf-banen eller fisketur. 

        
 

 

 

 
 

God weekend 

Frank 

 


