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Fredagsbrev 24. maj 2017 (www.fritime.dk) 
 

 

SMID TØJET Danmark 

Tøjbunken er vokset. Det er ved at være tid til 

slutspurten. Tjek lige manden af igen. Det er ikke 

sikkert, han forstod budskabet første gang. 

 

 
 

 

Skolefest tirsdag d. 23. maj 

Vi havde er superaften, hvor klasserne havde gjort utrolig meget ud af udsmykning og-klædning. Der kan være 

enkelte, der ikke fik betalt for deltagelsen (50 kr. pr elev) Vil I ikke lige tjekke, om der skal medsendes et beløb. 

Det kan afleveres til klasselærer eller på kontoret. 
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 Et lille indtryk fra dagen 

 

 

 

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. 

 

Censorer 

Vi skal have censorer ud i den kommende periode. Marianne er derfor væk mandag-tirsdag i næste uge og Kim 

er væk onsdag-torsdag. Det giver lidt ændringer for de øvrige elever og lærere. 
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Brandkursus 

Vi havde brandkursus for alle ansatte i torsdags. Vi 

følger det op med et brandkursus for eleverne i 

september måned. 

 
 

  
 

 
Klasseinfo: 

Indskoling Nye kammerater 

Mathilde og Caroline starter i henholdsvis 1.- og 2. årg. på mandag. De kommer fra M.C 

Holmskolen. 

 

Dyrskue-besøg fredag d. 9. juni 

Vi vil meget gerne have ekstra hænder med, så hvis nogle af jer forældre har mulighed for 

at deltage, vil vi meget gerne have jer med 

 

Lejrtur 

Der er sendt mail med information om lejrtur. 

Mellemtrin Dyskuebesøg fredag d. 9. juni 

Der kommer nærmere info på mail. 

 

Udeskole onsdag 

Medbring cykler, cykelhjelm og tøj efter vejret. Vi forsøger igen at komme ned til 

Salamandersøen, fordi vi ikke kunne nå det i da. 

Overbygning 8. årg. Projektarbejde 

• Den står på projektarbejde i den kommende uge. Der er ikke mødepligt, men en 

hardcore afleveringspligt senest fredag kl. 12.00. Der aftales individuelle 

vejledningstimer med eleverne. 

9. årg. afgangsprøve 

• Blokdag i engelsk mandag d. 29. kl. 8.10-12 

 

Mundtlige prøver 

Tirsdag d. 30. maj Engelsk (de har fået tidsplan) 

Onsdag d. 7. juni Dansk 

Torsdag d. 15. juni Naturfagsprøven 

Mandag d. 19. juni Matematik 
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SFO 
 

Udmelding og Indmelding 

Alle elever fra 3. årg. og opefter er automatisk udmeldt SFO og Tweens fra skoleårets afslutning. 

Hvis man ønsker at indmelde sit barn i Tweens, 2018/19, så har SFO,en en tilmeldingsfolder, som I 

skal udfylde. Dette gælder således også elever, der er i Tweens indeværende skoleår. 

 

Sommerferiepasning 

Husk torsdag d.1 juni er sidste frist for tilmelding til sommerferien. Der er tilmeldingsseddel 

fredagsbrevet fra d. 18. maj eller på opslagstavlen i garderoben. 

 

Tweens 
Madplan Uge 22 

Tirsdag: overraskelse 

Onsdag: tarteletter 

Torsdag: nachos m kylling 

Der er afslutning for tweens tirsdag d. 13. juni, mere herom i et senere fredagsbrev. 

 
God Kr. Himmelfartsferie 

Frank 
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