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Fredagsbrev 16. juni 2017 (www.fritime.dk) 
Sidste uge (19/6-23/6) 

Ugens program kommer til at se 

således ud: 

Mandag - onsdag:  

• Klasselærerdag kl. 8.10-

12.50 

 
Torsdag 22/6:  

• 8.10 Morgensamling 

• 8.30 Afslutning i klasserne 

• 10.15 Fælles aktiviteter 

• 11. 00 9. klasse udfordres i 
vandkamp, rundbold ell. 
Lign. 

• 11.50 Afslutning 
 Fredag 23/6: 8.10 –ca. 13. 

• 7. klasser møder til 
rundstykker 8.10 og gør 
herefter skolen 
sommerklar sammen med 
lærerne. 

 
Kan man kalde dans i frikvarteret Breakdance? 

 

Afslutningsfest for alle skolens familier torsdag d. 22. juni kl. 18.00 

Vi slutter samlet af torsdag aften, hvor der er opstillet telt og borde i skolegården til fælles spisning og MEGA-

KAGEBORD.    

Der vil være forskellige små indslag og en samlet afsked med vores ældste elever.   

Det hele organiseres således:   

• 3. årgangs forældre mødes inden og stiller borde, stole, telt op og rydder op efter arrangementet.   

• Hver familie medbringer mad, drikkevarer, kaffe og tallerkener/bestik mv. til sig selv. Hver 
familie medbringer en kage til stort fælles kagebord.  

• Alle Spirer-familier er naturligvis meget velkomne til at deltage!!!!!  

•  Programmet for aftenen: Middag, afsked med 9. kl.’s elever, indslag, kagebord!! i nævnte 
rækkefølge. 

 

Skolestartaften mandag d. 14. august kl. 16-19.30 

I år ændrer vi lidt på formen, så vi slår haveaften og opstartaften sammen. 

Det betyder, at vi mødes kl. 16 (med diverse haveredskaber, buskryddere, motorsave, rendegravere☺) og 

rydder sommerens ukrudt. Ved 18-tiden serveres der pølser og brød, og efter spisningen mødes man kort i de 

enkelte klasser til forældremøde. 

 

Første skoledag  

• Indskolingen er tirsdag d. 15. august  

• Vi mødes kl. 8.30 i fællessalen. Efterfølgende er der skolestart i indskolingen og 
afslutningskaffe. 

• Alle elever mødes onsdag d. 16 kl. 8.10 til morgensamling 
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Klasselærerdage onsdag d. 16.- og torsdag d. 17. 

• Der laves forskellige teambuildingsaktiviteter med klasserne og afdelingerne. 

• Fredag er skoledag efter skemaet 

 

Skolefest  

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.  

 
 
Klasseinfo: 

Indskoling Dyrskue 

   
Fuldt uddannede malkepiger- og -drenge☺ 

 

Fuldt uddannede malkepiger- og -drenge☺ 

Tak for hjælpen til de af jer, der havde mulighed for at tage med. 

 

 

    
 

Lejrtur 

God tur med masser af gang i den!!! 
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Mellemtrin  

Overbygning 9. årg. afgangsprøve 

Mundtlig matematik mandag 19/6. 

 

SFO 
 

Diskoaften: 

Husk SFO’en holder diskoaften tirsdag d. 20 juni fra kl. 17.30 – 20.00. Det er for alle SFO’ens 

børn(spirer, indskoling og tweens) Aftenen er uden forældre og vi starter med aftensmad, som 

består af pasta og kødsovs. Derefter er der leg, dans og musik. Vi vil gerne have nogen til at bage 

kage og 2 forældre har allerede meldt sig på banen, men med 74 børn vil det være dejligt, hvis 1-2 

forældre mere, har tid til at bage en kage til os. Giv personalet besked herom.  På forhånd Tak. 

 

Vandkamp: 

Hvis vejrmeldingen ellers holder stik, skulle vi gerne få godt vejr på mandag. Derfor har vi besluttet 

at der på mandag er vandkamp(for de børn som har lyst til at deltage). Vil man være med, skal man 

medbringe vandpistol, badetøj/skiftetøj og håndklæde, vandballoner er ikke tilladt. 

 

Spirerne: 

Spirerne havde en rigtig god tur på legepladsen i onsdags og torsdag lavede vi snobrød og grillede 

pølser, 2 rigtig hyggelige dage, hvor spirerne havde hele SFO’en for sig selv. 

 

Tweens: 

Vi havde en fantastisk dag i Skive, en bette smule svømning efterfulgt af en ordentlig omgang 

spisen på den gyldne måge ☺ Endnu engang tusind tak til Majbritt for at lægge bil til. 

Vi håber på at vejret holder stik, og så følger vi trop til vandkamp, så HUSK skiftetøj, håndklæde, 

vandpistol etc. 

 

Tirsdag: Overraskelse 

Onsdag: Pølsemix 

Torsdag: Fransk hotdog 
 

 

God weekend 

Frank 
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