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Fredagsbrev 6. oktober 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 

  

 

 
Tilmeldingen findes i bunden af fredagsbrevet!!!!!! 

 

 
Hovedrengøring i morgen tidlig 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. 

 

Middelalderuge mandag til torsdag 8.10-12.50 

Eleverne inddeles på hold, der kommer gennem forskellige værksteder gennem ugen. 9. årg. er 

medundervisere og skal, i samarbejder med lærerne, stå for de forskellige aktiviteter. 

• Bueskydning, våbenproduktion & kamp 

• Bålmad, gøgl, musik & dans: 

• Smykkeværksted, Keramik, Læderværksted (Bælter o.l.): 

• Beklædning (Kapper, Kofter mv.):  

• Smedje: som et ønskeværksted 

 

Emnet går igen i teaterugen i november og mange af de ting, der produceres gennem ugen skal bruges i 

teaterugen. 

Hvis nogen har mulighed for det, må I meget gerne sy en kjortel af gamle lagner el.lign. Der er medsendt et 

symønster. 

Meget arbejde skal foregå udendørs, så husk tøj efter vejret.  

Elever, der deltager i smedearbejde, må ikke have nylonovertøj på. Dette drejer sig om følgende 

elever:  

8. årg. Andrea, Andreas, Magnus L. 

5. årg. Lucas, Marcus, Amanda, Philip, Elisa 

5. årg. Anna, Freja, Johanna, Laurits, Magnus, Martin, Sebastian 

 
 

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
http://www.fritime.dk/media/1098/rengoeringsliste-foraar-2018.pdf
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Vi efterlyser fortsat 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☺) 

 

Skolernes Motionsdag fredag d. 13. oktober kl. 8.10-12.50 

Fredag deltager vi traditionen tro i skolernes motionsløb. Det er 7. årg. der står for den praktiske planlægning 

af dagen. Vi slutter også af med den traditionelle frugtspisning, så alle medbringer et stykke frugt til den store 

fælles frugtskål. Forældre er meget velkomne til at komme og løbe de unge mennesker agterud. 

 

Indfasning af ny politik vedr. cykler og cykler i skoletiden. 

Bestyrelsen har besluttet, at der skal bruges cykelhjelme i forbindelse med al cyklen på skolen. Det 

har været praksis i forbindelse med undervisning, mens frikvartererne har været ”frivillige”. Elever 

fra fortrinsvis indskoling og mellemtrin kører periodisk meget og hurtigt på cyklerne, så derfor 

cykelhjelm på, hvis alle skal være smarte også efter et styrt. Eleverne skal selv medbringe 

cykelhjelm. Vi har enkelte hjelme, der undtagelsesvis kan lånes, hvis man hopper på skolens cykler, 

men pasformen er aldrig helt optimal. Har I nogle gamle hjelme, som ikke længere er i brug, vil vi 

gerne være aftagere. Politikken bliver indfaset frem mod efterårsferien og så gælder den☺. 

 

Selepuder 

Har nogle selepuder, som ikke længere bruges vil vi meget gerne overtage dem. Vi er ind i mellem 

nødt til at køre akut med jeres børn og vil gerne være sikre på, at de sidder forsvarligt. 

 

 
 
Klasseinfo 

Indskoling Hjemmebesøg i 1. og 2. årg. 

Der kommer særskilt mail med tidsplan. 

 
Mellemtrin Hjemmebesøg 3. årg. 

Birthe kommer rundt mandag og tirsdag. Der er sendt en mail med tidsplan. 

 

 

 

SFO 
Torsdag den 26. oktober holder vi Halloween. Vi gør fritteren rigtig uhyggelig. Der vil f.eks. være 

et uhyggeligt rum med rædselskasser. 

Vi afslutter dagen med forældrekaffe og uhyggelige kager.  Forældrekaffen er fra 14.30 til 15.30. 

Børnene må gerne være klædt ud. 

På opfordring vil Flemming sammen med 2. klasse engang efter efterårsferien tage på ekspedition 

NAK OG ÆD. Mere info efter ferien. 

 

Menuen på mandag er ovnbagte kartofler med skinke/grøn salat. 
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Tweens: 
Tirsdag: Sandwich med ægge- og tunsalat 

Onsdag: Koldskål 

Torsdag: Toast med skinke og ost 

 

 

 

 

 
 

 

Til alle troldmænd, hekse, drager, børn i  

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

bedsteforældre & alle andre der har lyst til lidt gys og gru 
 

Kom til vores Halloweenparty 
Fredag den 27. oktober 2017 kl. 17.30 til 21.00 

 

Kom til vores uhyggelige børnediskotek  

Kom og oplev vore andre hemmelige børneaktiviteter 

Bliv sminket som heks eller måske som vampyr 

Vi har også tombola med farligt store gevinster 

Menu:  
Hovedret: Øjne i natten med Madam Mim´s 

blodkødsovs 

Dessert til børnene: Flagermusspyt med slim 

 

Pris pr. person kr. 30,-  
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Klippekort til uhyggelige oplevelser, Øl, sodavand, kaffe/kage, pølsehorn, slush ice, popcorn & 

lign. sælges ved indgangen og i klippekort salgsboden  

1 stk. klippekort med 4 klip pris kr. 25,00  

(Evt. overskud går til vores skitur)  

 

 

Vi glæder os til at se dig og din familie 
Bloddryppende hilsner fra 

8. klasse 
Klip ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 

Tilmelding/betaling senest den 23. oktober til Anna-Stina eller Emma i 8. Klasse eller på sms og 

mobile pay på tlf. nr. 30661140.  

NAVN:__________________________       Klasse:_________________ 

Vi kommer antal voksne:_________  antal børn:______________ 

Betalt i alt:_____________________ 

PS. Du må meget gerne komme udklædt 
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