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Fredagsbrev 28. april 2017 (www.fritime.dk) 
SMID TØJET Danmark 

Fra 1. maj- 9. juni bliver der, gennem Røde Kors, en landsomfattende indsamling af tøj og Lødderup Friskole 

har meldt sig som offentligt indsamlingssted i denne periode. 

Det vil sige, at vi sætter særligt fokus på nødhjælp og breder os ud over vores nærmeste lokalområde, hvor vi 

jo i forvejen gør os bemærket med en Røde Kors-container. Vi vil gerne på ”danmarkskortet” og håber I vil 

hjælpe med at udbrede og støtte op om den gode ide med en ordentlig forårsoprydning i klædeskabene rundt 

omkring. 

Tøjet afleveres på skolen (ikke i containeren), således at det kan blive vejet af før afhentning. Tøjet skal være 

rent og tørt. Udenfor åbningstiden kan containeren selvfølgelig benyttes. 

TV2 tøjindsamling 

Hold desuden øje med det nye TV-koncept ”Projekt Smid Tøjet”, som kører på TV2 i perioden 14.-21. maj. 

Indtægterne fra salget af genbrugstøj går til at støtte mennesker i nød og på flugt pga. krig og naturkatastrofer 

samt til udsatte i Danmark 

Kirsten Blegager 

 

 

 

 
Klasseinfo: 

Indskoling 2. årg. 

Der kæmpes med 8-tabel. 

Mellemtrin Idrætsdag for 3.-4. årg. tirsdag d. 25. april 

Vi havde en kold, men god dag i selskab med de øvrige friskoler på atletikbanen ved 

Skomagerhuset. 

  

 
 Udeskole  

Onsdag skal Mellemtrinnet cykle til Legind for at studere islandske heste hos Bo Sørensen 

(Ingeborg og Karens far). Husk cykel og cykelhelm samt madpakke og tøj efter vejrudsigten.  
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Billeder fra en fantastisk flot tur til Ejerslev i onsdags. 

Overbygning 8. årg. sundhedsplejerske 

Onsdag kommer sundhedsplejersken til 8. årg. 

 

9. årg. afgangsprøve 

Skriftlige prøver 

Tirsdag d. 2/5  Kl. 8.30- 9.30 Dansk Retstavning 

Kl. 11.00 -11.30 Læsning 

Onsdag d. 3/5 Kl. 8.30- 9.30 Matematik u/hjælpemidler 

Kl. 9.30- 12.30 Matematik m/hjælpemidler 

Torsdag d. 4/5 Kl. 9.00 – 12.30 Dansk Skriftlig 

fremstilling 

Fredag d. 5/5 Kl. 9.00-12.00 Engelsk skriftlig 

Eleverne skal være på plads senest 20 min. før prøverne 

Mundtlige prøver 

Tirsdag d. 30. maj Engelsk 
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Torsdag d. 15. juni Naturfagsprøven 

Mandag d. 19. juni Matematik 

 
PK-fag i overbygningen 

Dette er i spil i denne periode: 

• Udvikling af PC-spil 

• Kreativ brug af Office-pakken 

• Gavn din skole: blomsterkasser, elektrikkeropgaver, skolemadsprojekt og skater-

ramper. 

 
SFO 

 Spirer spiser frokost i det grønne☺ 

Tur for spirer og indskolingen: 

Onsdag d. 3. maj går alle i sfo’en  en tur op til søen. Vi går, når de får fri og er tilbage ca. kl. 15.30. 

Alle skal medbringe en lille turtaske med eftermiddagsmad og drikkedunk.  Vil man ikke med, skal 

man være hentet kl. 12.50, de resterende skal med, og vi bruger ikke tid på at ringe, fordi et barn 

bestemmer sig for, at han/hun ikke vil med. Skal jeres barn ikke med, men skal selv gå/cykle hjem, 

når det får fri, skal det være en forælder, der giver besked herom og ikke barnet. 

 

Cafe/forældrekaffe: 

Tirsdag d. 2. maj bager 2 klasses piger og pigerne fra Tweens kage. Derefter laver de cafe med 

forældrekaffe fra kl. 14.30 til kl. 15.30 for alle børn og forældre i sfo’en og Tweens. 

 

Madplan Maj: 

Mandag d. 1: pizza toast 

Mandag d. 8: amerikansk tomatsuppe 

Mandag d. 14: lasagnette 

Mandag d. 22: æggekage og rugbrød 

Mandag d. indianergryde 

 

Tweens 

Madplan uge 18: 

Tirsdag: karrysuppe                                       

Onsdag: sandwich med kylling og bacon                           

Torsdag: tacoskaller  

 
God weekend 

Frank 

mailto:Loedderup@mail.tele.dk

