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Fredagsbrev 15. september 2017 (www.fritime.dk) 
 
Motionsløbet før efterårsferien 
Planlægningen af det næste motionsløb er nu gået i gang. Vi skal derfor have indsamlet 
vandrepokalerne fra sidste år. Vi mangler et par stykker endnu. De kan afleveres til 7. årg., 
lærerværelse eller kontor. 
 
Sangbøger 
Der er nu kommet sangbøger fra trykkeriet. 
Prisen for en sangbog er 150 kr. Elever fra 3. årg. og skal have en sangbog. Yngre elever må gerne 
. 
 
Lejrskoler 
I næste uge er mellemtrinnet på lejrskoler (Give eller København). Dette giver lidt ændringer for de 
klasser der er hjemme på skolen, hvor andre lærere dækker timer. 
 
Luther på Mors 
Indskoling og overbygning deltager i arrangementet, som det fremgår under ”Klasseinfo”. I kan læse 
meget mere om det flotte arrangement her: http://lutherpaamors.dk/  
 
Flytning af teaterforestilling til tirsdag d. 7. november. 
På grund af 8. årg.’s videre deltagelse i semifinalen i Skills, som vi skrev om i sidste uge, så flytter 
vi lidt på teaterugen, så vi opfører teater om tirsdagen i stedet for torsdag. 
 

 
Klasseinfo 
Indskoling 1. årg. 

 Sundhedsplejersken kommer den onsdag 20. september. Husk at underskrive brevet, 
som er sendt med børnene hjem. 

Udeskole 
 Husk cykel og cykelhjelm torsdag (udeskole). Vi skal bruge cykler næste uge. 

Luther på Mors fredag d. 22. september 
 Afgang fra skolen 8.30 Retur fra Nykøbing kl. 12.10 

Alle skal medbringe en lille tur-taske med mad, drikke og tøj efter vejrudsigten. 
Vi kunne godt bruge et par ekstra hænder, så hvis nogen har tid og mulighed for at 
tage med, vil vi meget gerne have jer med på tur 

Forældremøde 
 Tak for et rigtig godt forældremøde. Dejligt med så stort fremmøde 
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Mellemtrin 3. årg. 

 Der er sendt en oversigt over hjemmebesøg på mail. 
Overbygning 7. årg. Kunstundervisning i dansk på Holmen 

 En virkelig god formiddag med spændende inspiration og stort engagement fra 
eleverne 

 

 
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. 
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SFO 

Tur 
Onsdag d. 20 september tager 1. - og 2. klasse på cykeltur med SFO’en ned til Højris Slot.  
Vi tager afsted fra skolen ca. 12.35 og er tilbage ca. 15.30. Alle skal medbringe cykel, cykelhjelm, lille 
turtaske med eftermiddagsmad og drikkedunk.  
0 klasse bliver tilbage, så er der nogle af de andre, som ikke vil med, er der mulighed for at de kan blive 
tilbage i SFO’en. 
 
Træskibe 
Vi havde en fantastisk tur, torsdag, hvor vi spiste eftermiddagsmad på legepladsen i Nykøbing og derefter 
gik hen på havnen og så de mange flotte træskibe komme.  
Vi var også ombord på Hjemmeværnets båd. 
 
Se flere billeder på opslagstavlen i garderoben 

     
 

Tweens 
Madplan uge 38 
Tirsdag: Rugbrød   
 
 
 
God weekend 
Frank 


