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Fredagsbrev 8. 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. 
 
Motionsløbet før efterårsferien 
Planlægningen af det næste motionsløb er nu gået i gang. Vi skal derfor have indsamlet 
vandrepokalerne fra sidste år. De kan afleveres til 7. årg., lærerværelse eller kontor. 
 
Klasseinfo 
Klasseinfo har fået sin egen fane på hjemmesiden. Planen er, at I kan finde relevante udsendelser 
vedr. klassernes undervisning mm. 
 
Forældre 
På hjemmesiden ligger ”Folder for skoleåret” under fanen ”Forældre”. Her bør I kunne finde de 
fleste af de informationer, I har brug for i forhold til den daglige skolegang. 
 
 

 
Klasseinfo 

Indskoling  Forældremøde mandag d. 11. kl. 19 
Der er sendt en mail med dagsorden 

 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 næste 2 uger. 

Mellemtrin  
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Overbygning PK-fagshold Slagbold 

 Mandag skal der medbringes cykel og hjelm, da slagbold denne dag foregår på golfbanen med 
introduktion til dette underlige spil. 

7. årg. Kunstundervisning i dansk på Holmen 
 Onsdag skal 7. årg. mødes enten på skolen til normal tid eller på Holmen (ved havnen) kl. 8.45 

med cykel og hjelm (uanset mødested). De skal arbejde med lokale kunstnere i  
Kunstforeningens lokaler. Det er i dette tilfælde Kirsten Klein og Erik Heide, der bliver 
omdrejningspunktet for undervisnigen. 

8. årg.  
 Alkohol-/festdebataften mandag d. 18. september kl. 18.30 

SSP-koordinator Joan Kirkebak mødes med eleverne om formiddagen til info og debat 
omkring festkultur i lokalområdet. 
 

  
 
Skills tirsdag d. 5/9 
Et af holdene fra vores 8. årg. vandt Skills-
konkurrencen.  
Holdet er dermed gået videre til semifinalen der 
afholdes i Thisted torsdag d. 9. november. 
Ikke mindst den store tilskueropbakning var med 
til at cementere sejren. 
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SFO 
Bue og Pil: 
Tirsdag laver vi bue og pil og derefter skyder vi til måls. Og så laver vi drømmefangere og 
indianerpandebånd.  
 
Træskibe: 
Torsdag d. 14 september tager alle i SFO’en til Nykøbing og ser træskibe. Vi tager bussen derud, 
når de får fri kl.13.15 og er tilbage på skolen ca. 15.45. Alle der er i SFO’en skal med eller SKAL 
hentes lige efter skole kl. 13.15. De skal ikke have eftermiddagsmad med denne dag, vi bager og 
medbringer selv pizza. 
Tweens skal også med eller hjem efter skole.  
 
Efterårsferie: 
Er der nogle som har glemt at give besked vedr. efterårsferien, bedes de give besked senest 
mandag. 
 

Tweens 
 
Jeg har sådan glædet mig og været spændt på at skulle starte i børnehaven og i Tweens gruppen. Jeg 
hedder Lotte Reiche er 28 år bor på Nordmors i Sejerslev sammen med min kæreste og vores to 
drenge på 2 år og 5 år. 
 
Jeg har i Tweens-gruppen besluttet, at mobilerne kommer i en kasse hver dag, når børnene kommer, 
da jeg synes den optager for meget af børnenes tid, mens jeg har dem. Hvis man har behov for at 
komme i kontakt med sit barn i Tweens-tiden, er man meget velkommen til at ringe til SFO’en, så 
skal vi nok formidle kontakten. 
 
Torsdag tager vi med SFO’en til Nykøbing og ser træskibe, hvis barnet ikke skal med, skal de hjem 
lige efter skole. 
 
Madplan uge 37: 
Tirsdag: Rugbrød m. pålæg 
Onsdag: Nybagt grovbrød 
Torsdag: Pizzastykker 
 
God weekend 
Frank 


