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Fredagsbrev 13. 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  

Tak for indsatsen. Det er altid dejligt for eleverne at komme tilbage til en skole, hvor der er gået til den i hjørner og 

kroge. 

For de af jer, der var forhindrede laver vi en opsamlingsrunde, hvor bl.a. fysiklokalet skal have en omgang. 

 

Middelalderugens forløb 

Først og fremmest tak til 9. årg. og de forældre/bedsteforældre der har givet en hånd med enten hjemme eller på 

skolen. 

Ugen har fungeret godt med en masse anderledes og kreative aktiviteter. 

   

  

 
 Et lille udvalg af de ting, der blev smedet 
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                                                                                         Nyd lige udsigten fra formningslokalet 

 

Husk den nye cykelhjelmspolitik 

Efter ferien skal man have hjelm på i forbindelse med cykling i skolegården, så send hjelmen med, hvis det er den 

aktivitet jeres barn bruger tid på i frikvarterer/SFO. 

Har I nogle gamle hjelme, som ikke længere er i brug, vil vi gerne være aftagere 
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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 0. årg. 

• Sundhedsplejersken kommer og laver undersøgelser mandag, onsdag og fredag i ugen 

efter efterårsferien. 

 

 

Mellemtrin 3. årg.  

• Hjemmebesøg 

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

Udeskole:  

• Tirsdag d. 24/10 skal vi arbejde med at designe figurer som skal printes ud på 3D 

printer. 

Dertil skal vi bruge computere. De, der kan, må gerne medbringe pc eller tablet. 

 

 

 

 

SFO 
Intet nyt er godt nyt 

 

 

Tweens: 
Menuen for uge 43 er ukendt, men de får helt sikkert mad 

 
God efterårsferie 

Frank 

 

 
 

 

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 
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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,-  
 

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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