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Fredagsbrev 2. juni 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, eller 2. 

gang! 

 

 
 

 

Skolefest tirsdag d. 23. maj 

Der kan være enkelte ca. 50! 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 eller sendes på mobilepay 

 

Censorer 

Vi skal have censorer ud i den kommende periode. Peter er således væk et par gange i den kommende uge. 

 

 

 

Skiftedag på kontoret 

Det plejer, at være Marianne, der er den ”ældste” 

og den, der bestemmer, når hun er den højeste på 

skolen, men der er nye tider, Torben styrer for 

vildt☺ 
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Klasseinfo: 

Indskoling  

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. Vi er glade for jer, der har meldt jer på banen, men har 

brug for lidt flere. 

 

 
Eksperimenter med højt 

spændingsniveau 

 
 

Mellemtrin Dyskuebesøg fredag d. 9. juni 

Der kommer nærmere info på mail. 

Overbygning 8. årg. Projektarbejde 

• Der er projektfremlæggelse på tirsdag. 

9. årg. afgangsprøve 

• Blokdag dansk tirsdag d. 6.-6 kl. 9-12 

 

Mundtlige prøver 

Onsdag d. 7. juni Dansk 

Torsdag d. 15. juni Naturfagsprøven 

Mandag d. 19. juni Matematik 
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SFO 
 

Madplan juni: 

Mandag d. 12.: kyllingelår m. majskolber og gulerodsstave 

Mandag d. 19.: pizzatoast 

Mandag d. 26.: koldskål m. kammerjunker 

 

Diskoaften: 

 SFO’en holder diskoaften tirsdag d. 20. juni fra kl. 17.30 – 20.00. Diskoaften er en hyggeaften for 

alle SFO’ens børn (+ Tweens), hvor vi spiser, hygger og hører musik.  Aftenen er kun for børnene. 

 

Tweens: 

Tirsdag d. 13. holder vi afslutning for Tweens, hvor vi har booket Martins mor, Maibritt, til at lege 

taxa sammen med Mona og jeg. Vi tager afsted lige efter skole og kommer senest tilbage på skolen 

kl. 16.30. 

Vi tager til Skive Badeland og råhygger os med en tur på McDonalds bagefter. 

 

Madplan uge 23: 

Tirsdag: overraskelse 

Onsdag: koldskål og kammerjunker 

Torsdag: Burgere og pommes frites  

 
God pinseferie 

Frank 
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