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Fredagsbrev 29. 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 

 

 

Hovedrengøring lørdag d. 6. oktober kl. 8.30-13 

Vi starter med morgenmad kl. 8.30 og kaster os ud i arbejdet kl. 9. De forældre, der står for tur kan 

findes på denne liste. Hvis man er forhindret i at deltage, bytter man selv med nogen fra vinterholdet 

(se vinterholdet her). 

 
Lus 

Der er fundet lus blandt indskolingens børn. Alle bedes tjekke deres børn, så vi kan komme 

problemet til livs eller holde det nede. 

 

Efterlysninger til emneuge 

Vi skal have emneuge i ugen op til efterårsferien. Emnet bliver middelalderen. Vi kunne derfor godt 

bruge ensfarvede lagner, gardiner el. lign. til at sy dragter af. Så har I noget gammelt stof liggende, 

vil vi meget gerne hjælpe jer af med det.  

Der skulle også efterlyses noget bånd eller rester af bånd (dem der har forstand på dette siger, at dem 

der har forstand på dette forstår dette☺) 

 

Ingen parkering i skolegården 

Af sikkerhedsmæssige hensyn ønsker vi ikke parkering i skolegården i forbindelse med 

aflevering/afhentning.  

 

Cirkus Liberty 

Der er sendt et tilbud om cirkusartist-uddannelse/karriere eller muligheden for at prøve aktiviteter 

indenfor området med fredagsbrevet☺. 

mailto:Loedderup@mail.tele.dk
http://www.fritime.dk/
http://www.fritime.dk/media/1094/rengoeringsliste-efteraar-2017.pdf
http://www.fritime.dk/media/1098/rengoeringsliste-foraar-2018.pdf
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Klasseinfo 

Indskoling Skoletandpleje onsdag d. 4/10 kl. 9.00 

Indskolingen får besøg af skoletandplejen på onsdag til oplæring i tandbørstningens 

ædle kunst. 

 

Billeder fra deltagelsen i Lutherarrangementet i fredags 

   

 
 

Mellemtrin Udeskole Mellemtrin tirsdag 

Medbring tøj til  bevægelse,  fx idrætstøj 

 

Overbygning Opgaven i onsdags var at elever og lærere fra Lødderup og Sydvestmors friskoler skulle lære 

hinanden  godt at kende, inden vi drager til Sverige i januar og smadrer skipisterne. 
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SFO 
Madplan SFO oktober: 

Mandag d. 2: Boller i karry 

Mandag d. 9: Bagte kartofler m. skinkesalat 

Mandag d. 16: Pizzastykker 

Mandag d. 23: Kartoffel/porresuppe 

Mandag d. 30: Pasta og kødsovs 

 

Tweens: 
 

Madplan uge 40: 

Tirsdag: Skinketoast 

Onsdag: Nybagte grovboller 

Torsdag: Rugbrød 
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