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Fredagsbrev 31. marts 2017 (www.fritime.dk) 
 

 

Generalforsamling torsdag d. 6. april kl. 19.00 på Lødderup Friskole. 

 

 

Fælles forskønnelsesuge op til påske 

Fagugen op til påske har fokus på udsmykningen af skolen inden og udendørs. Vi har ambitioner om at lokaler 

og gange i højere grad afspejler de spændende aktiviteter, der foregår i dem dagligt. 

I den forbindelse får vi brug for hjælp til skære en masse krydsfinerplader i facon mandag d. 3. april kl. 16 

(eller hurtigst muligt herefter). Se brev sendt i lørdags, særligt mellemtrinnets forældre. Medbring stiksave og 

kabeltromler☺ 

Eleverne møder 8.10-12.50 hver dag. 

Husk fernisering fredag . 7/4 kl. 12.10, hvor vi håber så mange som muligt har tid til at kigge forbi og se 

resultatet. 

 

Idræt efter påske 

Efter påske vi idrætsundervisningen fortrinsvis foregå udendørs. Husk derfor tøj efter vejrudsigten. 

 

Indskoling Teater i Ørding torsdag d.6/6 

Indskolingen besøger Ørding Friskole torsdag formiddag og ser deres teateropsætning. 

 

 

 

Udtalt pjækkeri i 2. årgang. 

Onsdag havde vi den uheldige oplevelse at 

2. årgang pjækkede fra skole. De blev set 

sammen med to suspekte mænd med 

fiskestænger. De blev dog fanget på 

billeder af vores fotograf i færd med at 

”nakke fisk” som én af de skyldige udtalte. 

Der er mere billeddokumentation for 

denne forbrydelse i slutningen af 

fredagsbrevet. 

 

 

 

Efterlysning 

Emma fra 2. kl. mangler et par 

gummistøvler. Tjek lige om der er 

kommet et forkert par med hjem. 

 

  

Mellemtrin Udeskole efter påske 

Vi får brug for cyklerne efter påske, hvor vi i perioden efter påske vil cykle ud til de 

aktiviteter vi vil arbejde med. Så måske trænger cyklerne til et kærligt eftersyn efter en 

lang mørk vinter☺ 
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4. årg. Sundhedsplejerske onsdag d. 5/4 

 

 

SFO 
Garderober: 

2. og 3. klasse skal huske at tømme deres garderober i indskolingen fredag, fra mandag d. 3 har de 

kun garderoberne ovre på skolen. 

Vi glæder os til mandag, hvor 20 nye spirer starter. 

 

Madplan april: 

Mandag d. 3: Pasta og kødsovs 

Mandag d. 10: Pizzasnegle 

Mandagd d. 24: Pølsemix 

 

Nak og æd: 

2 klasses nak og æd en ørred må siges at have været en kæmpe succes. Det var nogle trætte, men 

stolte børn der kom hjem med 5 fisk. De fangede selv den største, de andre fik de foræret. Torsdag 

lavede de så fiskesuppe, røget ørred, toast med kaviar, fiskefrikadeller og ørred lavet i ovnen med 

diverse grøntsager.  
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Tweens 

Konkurrencen om at blive ”Månedens Arkitekt” er nu skudt i gang, og børnene er gået til opgaven 

med ildhu. (Billeder kommer løbende) De har lov til at lave på deres hus derhjemme, da der ellers 

ikke ville være tid til at nå det hele. ☺ 

Og på mandag starter spirerne nede i Tweens lokalet, så vi er ved at om dekorere lidt, så beklager 

rodet ☺ 

 

Madplan uge 14: 

Tirsdag: Boller og kakao 

Onsdag: Toast m. skinke og ost 

Torsdag: Vulkan pizza 

 

God weekend 

Frank 
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