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Fredagsbrev 22. september 2017 (www.fritime.dk) 
 

 

 

Til alle troldmænd, hekse, drager og børn i                

Børnehaven, indskolingen, 3., 4., 5. & 6. klasse med søskende, 

forældre, bedsteforældre og alle andre der har lyst til lidt gys og gru 

SÆT KRYDS I KALENDEREN 

og 

Kom til vores Halloween party 

Fredag d. 27. oktober 2017 kl. 17.30 – kl. 21.00 

Nærmere invitation følger 

Hilsen 

8. klasse 

 

 

 

 

Bordtennisbat og bold for en 20’er 

Der er gang i bordtennisbordene. Man kan købe et fint bat og en bold for en 20’er på kontoret. 

 
 
Klasseinfo 

Indskoling Ugens cykeltur for indskolingen endte denne gang ved stranden 😊 Endnu en fantastisk tur 

med de sejeste unger 💪🏻😀 
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Mellemtrin Et par billeder skolerejserne             

 
Naturhistorisk Museum 

 
Havnerundfart 

 
Givskud Zoo 

 

Udeskole Mellemtrin tirsdag 

Vi skal farve T-shirts, så hav meget gammelt tøj på/med☺ 

Overbygning Forældremøde mandag d. 25/9 kl. 19.00 

• Alle klasser starter kl. 19 i klasserne. 
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8.- 9.  årg. 

• Ryste-sammen-tur med Sydvestmors Friskole ons. 27. september kl. 8.00-13.30 

Vi skal på skirejse sammen med Sydvestmors Friskole i januar. Derfor er der 

arrangeret en dag med aktiviteter til at lære hinanden at kende i Hvidbjerg  onsdag. 

Medbring idrætstøj og tøj til at være ude. 

Vi skal med offentlig bus kl. 8.13, så mødetid er kl. 8.00 ☺.  

 

 

 

SFO 
Eftermiddagsmad: 

Vi har en lille ændring til eftermiddagsmaden på mandag. Menuen står på græskarsuppe i stedet for 

kartoffelsuppe.  

 

Lutherroser: 

De sidste par dage har vi haft travl med at lave Lutherroser af perler, 35 små og 2 store blev det til. De skal 

bruges til Luther på Mors i Nykøbing fredag.  

 

Tur for 0. kl. piger: 

Onsdag d. 27. sep. tager Mona på tur til Nykøbing med 0. klasses piger. De tager afsted efter skole og er 

tilbage ca. 15.30. Husk lille turtaske med eftermiddagsmad og drikkedunk. 

 

Cykeltur: 

Ifølge DMI skal vi have godt vejr de næste 14 dage, man må derfor gerne medbringe cykler og cykelhjelm 

hver dag, så vi har mulighed for spontant at tage på cykeltur med nogle af børnene, gælder også Tweens. 

 

Tweens: 
Jeg vil i næste uge tage 4 på skift med på tur i egen bil. Vi vil være hjemme senest kl. 16. 

Fredag er der spilledag, så de må medbringe mobil, computer, ds, Ipad osv.  

 

Madplan uge 39: 

Tirsdag: sandwich m. tun/æggesalat 

Onsdag: nybagt grovbrød 

Torsdag: salat sandwich m. skinke 

Lotte 

 

 

 

 

God weekend 

Frank 
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