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Fredagsbrev 18. maj 2017 (www.fritime.dk) 
 

 

SMID TØJET Danmark 

Tøjbunken er vokset. Det er ved at være tid til 

slutspurten. Tjek lige partneren af og se om han/hun 

ikke vader rundt i noget sikkert meget komfortabelt, 

men lidt bedaget look☺. 

 

 
 

 

Skolefest tirsdag d. 23. maj 

Elevforum arrangerer skolefest tirsdag d. 23. maj om aftenen. 

Den bliver tilrettelagt efter det samme koncept, som sidste år, dog med den undtagelse, at indskolingen og 

spirer betaler sig fra maden.  

 

Prisen per kuvert er 70 kr. for voksne og for børn (1-12 år) er prisen 30 kr. per kuvert.  

Betaling foregår på dagen, så husk kontanter. Eller kan mobile payes på 41946383 – husk at skrive barnets 

navn og klasse.  

For at festen kan være hyggelig og overskuelig for indskolingen, vil vi bede jer forældre, der har mulighed for 

det at komme og deltage. 

Spirer-børn skal medbringe forældre, så vi sikrer dem en god oplevelse. 

 

Aftenen starter kl. 17.30 og med forskellige sluttidspunkter: 

• Indskolingen slutter kl. 20.00 

• Mellemtrin og overbygning slutter kl. 21.00 

• Hver elev betaler 50 kr. i entre, der betales til elevforum.  

• Eleverne medbringer efter aftale med klasserne mad til fælles buffet. Dette er aftalt med eleverne, og 

vi regner med, at de kan formidle dette hjemme. Hvis I synes det lyder helt besynderligt med antallet 

af retter eller liter medbragt spiritus, så ring lige til klasselæreren☺ 

De enkelte klasser har også aftalt et tema for deres fest, som de ”dresser-up” efter. 

 

Ansøgning om tilskud til nedsættelse af skolepenge og SFO-betaling 

Ansøgning kan findes på skolens hjemmeside: http://www.fritime.dk/foraeldre/fripladstilskud/ 

Der skal medsendes årsopgørelser for husstanden for 2016. 

Ansøgninger skal indsendes senest onsdag d. 31. maj. 
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Nyansættelse til kommende skoleår 

Kåre Have Jensen er ansat som ny lærer 1. august 

2017.05.18 

Kåre har igennem en årrække været ansat på Bjergby 

Friskole. 

Det vil måske være nogle af jer bekendt, at Kåre er 

gift med Lone, som vi har fornøjelsen af i 

dagligdagen. 

Vi glæder os til det fremtidige samarbejde. 

 

 

 

 

 

Legepatruljetur onsdag d. 24. maj 

Som tak for indsatsen med at få frikvartererne til at gå på en god måde for alle, tager legepatruljen med Jane og 

Thomas til Djurs Sommerland. De kører fra skolen fra morgenen af og forventes retur ved 18.30-tiden.  

 

 
Klasseinfo: 

Indskoling Efterlysning i forb. med Skolefest og Det Muntre Køkken  

Indskolingen har til skolefesten en lille forlystelse, som hedder ”Det muntre køkken”. 

Vi har allerede anskaffet os en del gammelt porcelæn, men da vi forventer, det bliver et 

tilløbsstykke, vil vi gerne bede om jeres hjælp til at skaffe endnu mere. 

Vi ønsker helst ”helt” porcelæn men dog gerne med et skår eller to, som gør det kassabelt. 

Gerne underkopper, desserttallerkener eller kopper …  men også gerne andet. Medbring 

mandag eller senest tirsdag morgen og aflever det i SFO´en, tusind tak. 

 

Til Indskolingsbørnene - husk 

Mandag vil vi igen lave forberedelser til skolefesten. Derfor må du meget gerne medbringe 

din pyjamas eller ”natkjoleting” OG et sovedyr, du ved sikkert hvorfor 😊 

 

Idrætsdag på Øster Jølby Friskole tirsdag d. 23/5 kl.9-12 

Vi deltager i dagen sammen med de øvrige friskoler. Husk tøj efter vejrudsigten og 

madpakker. 

 

Mellemtrin Udeskole  

Onsdag skal Mellemtrinnet Salamandersøen og indfange, alt med arme og ben. Husk cykel 

og cykelhjelm samt madpakke og tøj efter vejrudsigten.  

 

5. årg.  

Ditlev er startet i klassen. Han kommer fra Sydvestmors Friskole. 

 

Overbygning 8. årg. 

Medbring cykler og cykelhjelm på tirsdag, når I skal med Thomas på biblioteket. 

 

9. årg. afgangsprøve 

Mundtlige prøver 

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

Mandag d. 19. juni Matematik 
 

 
SFO 
SFO 

Husk – Der er lukket fredag efter Kr. Himmelfartsdag (d. 26/5) 

 

Sommerferie: 

Tilmelding til sommerferien sidst i fredagsbrevet, ligeledes er der tilmeldingssedler på 

opslagstavlen i garderoben. Sidste frist for tilmelding torsdag d. 2/6. 

 

Spirerne: 

Mandag d. 29/5 er der mulighed for at spirer-pigerne kan få ordnet negle, mellem kl. 10 – 12, af en 

professionel neglestylist, men bare rolig ”tøser” det er ikke Flemming   

 

Tweens 
Nu da vi begynder at komme ind i de varmere dage, så går vi ud efter vi har spist og tilbringer noget 

tid udenfor i det lækre vejr med diverse aktiviteter. 

Hvis I har en masse aviser til at ligge og flyde, må I meget gerne sende dem med ungerne i Tweens, 

så afholder vi en ”avis-paintball krig” nede i gymnastik salen, og vi prøver udenfor også ☺ 

 

Madplan uge 21: 

Tirsdag: Overraskelse 

Onsdag: Tunsalat med flutes 

Torsdag:  Nachos m. kylling 

 
SE SOMMEFERIETILMELDINGEN PÅ NÆSTE SIDE 
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Sommerferien 

 
SFO'en har helt lukket i ugerne 29, 30 og 31. 
 
Tilmelding til pasning i sommerferien: 
 
Navn:__________________________________________ 
 
Fri hele ferien:_________ 
 
 
Fredag d. 23/6 fra kl.________ til kl.__________ 
 

Uge 26 
Mandag d. 26/ fra kl.___ til kl. ______ 
Tirsdag d. 27/6 fra kl._____ til kl. ___ 
Onsdag d. 28/6 fra kl. _____til kl.____ 
Torsdag d. 29/6 fra kl. _____til kl.____ 
Fredag d. 30/6 fra kl. _____til kl._____ 
 
 
 
Uge 28 
 
Mandag d.10/7 fra kl.____ til kl. _____ 
Tirsdag d. 11/7 fra kl._____ til kl. ____ 
Onsdag d. 12/7 fra kl. ____ til kl._____ 
Torsdag d. 13/7 fra kl. ____ til kl.____ 
Fredag d. 14/7 fra kl. ____ til kl.____ 

Uge 27 
Mandag d.3/7 fra kl.____ til kl. _____ 
Tirsdag d. 4/7 fra kl._____ til kl. _____ 
Onsdag d. 5/7 fra kl. ____ til kl.____ 
Torsdag d. 6/7 fra kl. ____til kl.____ 
Fredag d. 7/7 fra kl. _____til kl.___ 
 
 
 
Uge 32 
 
Mandag d. 7/8 fra kl.____ til kl. ____ 
Tirsdag d. 8/8 fra kl._____til kl. _____ 
Onsdag d. 9/8 fra kl. ____ til kl.____ 
Torsdag d. 10/8 fra kl. ____ til kl.____ 
Fredag d. 11/8 fra kl. ____ til kl.____ 
 

 
Uge 33 
 
Mandag d. 14/8 fra kl._____ til kl. _______ 
Tirsdag d. 15/8 fra kl.______ til kl. _______ 
 
Indskolingen starter tirsdag d. 15/8 fra 8.30 til 10.00, øvrige starter om aftenen. Sfo’en er 
åben fra 6.15 – 17.00. 
 
Sidste frist for tilmelding torsdag d. 2 juni. 
Der hænger sedler på opslagstavlen i garderoben. Alle bedes melde tilbage også de 
som holder fri 
 
God weekend 

Frank 
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