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Fredagsbrev 1. september 2017 (www.fritime.dk) 
 

Kyssesyge 

Vi har et tilfælde af kyssesyge (eller det mere mundrette mononukleose).  

Vi vil derfor opfordre til, at I er opmærksomme på det i forbindelse med jeres børns eventuelle 

sygdom. Det kan forveksles med bl.a. halsbetændelse og influenza. I kan læse mere om symptomer 

her. 

 

Musikskolen 

Vi har medsendt en reklame fra Musikskolen. Der er næsten ikke det instrument, man ikke kan lære 

at spille på.  

Som noget nyt har vi også indgået et samarbejde med Musikskolen, der underviser i guitar på vores 

PK-fag i overbygningen frem til efterårsferien. Der sidder pt. 10 elever og kæmper med akkorderne. 

 

Klasseinfo 

Klasseinfo har fået sin egen fane på hjemmesiden. Planen er at I kan finde relevante udsendelser fra 

vedr. klassernes undervisning mm. 
 

 

 
Klasseinfo 

Indskoling • Skema- og sluttider 

Der har indsneget sig en farvefejl torsdag, hvor indskolingen har undervisning efter 

studiebåndet. Dette er rettet på hjemmesiden. Så sluttider er som følger: 

Mandag 11.45, Tirsdag 13.15, Onsdag 12.35, Torsdag 13.15, Fredag 12.50. 

 

• Udeskole 

Husk cykel og cykelhjelm torsdag (udeskole). Vi skal bruge cykler de kommende 3uger. 

Mellemtrin Forældremøder tirsdag d. 5. september 

• 3.- 4. årg. kl. 16.30-17.30 

• 5.- 6. årg. kl. 17.30-18.30 

 

6. årg. 

• Der er sendt brev med hjem ang. lejrtur mm. 

Overbygning Billeder fra kulturmødet  

8. årg. deltog diciplinen Black Poetry 
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Teater 7.- 8. årg.  onsdag  6/9 kl. 10 

Der er teater onsdag kl. 10 på skolen. 

 

8. årg. Skills tirsdag d. 5/9 

Vi deltager i Skills, som er en sjov konkurrence for 8. årg. elever i Danmark arrangeret af 

erhvervsskolerne.  

Den foregår i år på her på skolen. 

 
SFO 

Madplan september: 

Mandag d. 4. september: Amerikansk tomatsuppe 

Mandag d. 11. september: Boller i karry m. ris 

Mandag d. 18. september: Æggekage m. tomatsalat 

Mandag d. 25. september: Kartoffel/porresuppe m. bacon 

 

Husk: 

Fredag d. 8. september er sidste frist for tilmelding til efterårsferien. Tilmeldingsseddel hænger på 

opslagstavlen i garderoben (eller i fredagsbrev 25/8). Der er lukket for senere tilmelding. 

 

Tweens: 
Mandag starter Lotte Reiche som ny voksen i Tweens. 

 

Minigolf 

Onsdag d. 6. sept. er der mulighed for at de Tweens, som har lyst, kan komme ned og spille 

minigolf. De som vil med, skal medbringe cykel og cykelhjelm. De er tilbage ca. kl. 16.00. 

 

Madplan uge 36: 

Tirsdag: pizzastykker 

Onsdag: skinketoast 

Torsdag: nybagte grovboller 

 
God weekend 
Frank 
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