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Fredagsbrev 27. oktober 2017 (www.fritime.dk) 
 

Lys og reflekser 

Vi er kommet ind i den 

mørke tid, og der skal 

derfor lige lyde en 

opfordring til, at alle får 

tjekket lys og reflekser. 

Det er et mørkt land, vi 

lever i. 

  
 

 

P-pladsforhold 

Vi forøger at skabe sikrere forhold ved aflevering af børn i børnehave/skole om morgenen. Halvdelen af de ansatte 

parkerer ved den gamle købmandsbutik, indtil vi har etableret ny P-plads. Dette skulle sikre, at vi fremover har lidt 

mere plads til rådighed for trafikken. 

 

Praktikant til Mellemtrin og 8.-9. årg. 

Sofie Haaning skal være i praktik i uge 45-50. Hun skal fortrinsvis have 5. årg. til dansk og 8.- og 9. årg. til 

samtidsorientering. 

 

 
Klasseinfo 

Fælles Teater-faguge tirsdag d. 31/10- tirsdag d. 7/11 

Tirsdag i næste uge starter teater-fagugen. Det overordnede tema er middelalder. Eleverne vil 

være organiseret på tværs af alder og tilknyttet en lærer/gruppe hele ugen. 

• I forbindelse med arbejdet er det vigtigt, at man har tøj på til værkstedsarbejde. Der 

skal bl.a. males undervejs. Medbring pennalhus og madpakke. 

 

• Ugens tidsramme er 8.10-12.50 alle dage 

• Tirsdag d. 7/11 kl. 10.00 er der generalprøve og forestilling om aftenen kl. 18.30. 

 

Idræt indendørs 

Her efter efterårsferien foregår idræt 

overvejende indendørs. Hvis man ikke er til  

bare tæer, så medbring indendørssko (et par 

kondisko, der har været en tur i 

vaskemaskinen er fine). 
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Indskoling Blad-bad 

  En fantastisk grav at springe ned i. 

 

SFO 
 

Nerf-krig: 

Der vil være Nerf-krig på mandag den 30/10 ca. kl. 14.00, også for TWEENS. Der skal medbringes 

egne Nerf pistoler. 

 

Nak og æd: 

Flemming holder Nak og Æd møde mandag den 30/10 kl. 13.00 for 2. klasse. 

 

Praktikant: 

Iman er startet i praktik, hun skal være her 3 dage i ugen. 

 

Tweens: 
Forældremøde: 

Der afholdes forældremøde tirsdag den 14/11 kl. 17.00. Nærmere info kommer. 

 

Tur ned til Karen: 

Vi er så heldige at vi skal hjem til Karen på torsdag den 2/11, vi cykler fra skolen ca. kl. 13.30 og er 

tilbage igen ca. kl. 16.00. 

ALLE MEDBRINGER CYKEL + CYKELHJELM. 

 

Menuen uge 44: 

Tun/æggesandwich 

Nybagt grovbrød 

Salatsandwich 
 

 

 
God weekend 

Frank 
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Mortensaften for hele familien 

Fredsø Forsamlingshus 

Fredag den 10. november kl. 18.oo 

 

Andesteg med tilbehør, frikadeller. Isdessert, 

kaffe med hjemmebag. 

Drikkevarer kan købes. 

Pris 150, - kr., børn 75,- kr. 

Tilmelding senest mandag den 6. nov. 

Birthe tlf. 97 72 29 19 eller Ingrid tlf. 97 72 35 62 
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