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Fredagsbrev 1. december 2017 (www.fritime.dk) 
 
Klasseinfo 

Fælles Julekoncert i Lødderup kirke  

torsdag den 7. december kl. 19.30! 

Vibe'N bass DUO! sammen med pigekor fra 5.- 6. årg. 
Jørgen Lorentzen, kontrabas og Lars Svaneborg, vibrafon. 

Det bliver en speciel oplevelse med en blanding af fællessang og koncert! 

Vibrafonen er et spændende instrument, som bliver præsenteret i løbet af koncerten, i 

forskellige stilarter, jazz, blues, folkemusik og klassisk. 

Duoen spiller nogle koncertstykker, som er bearbejdelser af salmer, klassiske stykker og 

melodier fra den store amerikanske sangbog! Derudover spiller de til fællessangen, der 

denne aften bliver nogle af de kendte salmer til advent og jul, med et musikalsk præg af det 

rytmiske. 

 

Julekor og orkester 

• Julekor og -orkester, der består af interesserede elever fra 5.- 8. årg. mødes på 

mandag (4. dec.) kl. 17.00 og øver sange. Der bliver serveret pizza, og vi er færdige 

kl. 20.00. 

 

Juletraditioner 

• Den store fælles pakkekalender 

I december udtrækkes hver morgen kalendergaver til de elever, der ønsker at deltage 

i den fælles pakkekalender. Hvis man vil være med, medbringer man en lille gave til 

max. 20 kr. (det har det været i mindst de sidste 12 år, så 25 kr. er også i orden). Den 

afleveres på kontoret, hvor Lisbeth sørger for, at man kommer med i lodtrækningen 

(Det kan nås endnu☺) 

• Julearrangement søndag d. 10. december kl. 16 

Vi mødes i Lødderup Kirke kl. 16, hvor der vil være Lucia-optog og en kort 

prædiken af Steen. Efterfølgende er der fakkeltog fra kirken til skolen. På skolen vil 

der være lidt optræden med musik og sang af nogle af eleverne og salg af æbleskiver, 

gløgg og andre rare sager, som 7. årg.’s forældre organiserer. 

 

Praktik 8. årg. og fagprøver for 9. årg. 

• 8. årg. er i praktik i næste uge og 9. har fagprøver. Samtidig benytter vi de frigjorte 

timer til kursus for en del elever i bl.a. brug af IT. Der bliver derfor en del ændringer 

for klasserne, hvor nogle af de øvrige lærere tager over i undervisningen. 

  

Mellemtrin 5.- 6. årg.  

• Pigerne fra 5.- 6. årg. har fået mulighed for at deltage i en kirkekoncert torsdag d. 7. 

december i Lødderup Kirke kl.. 

De øver med Jørgen Lorentzen og Lars Svaneborg fra Morsø Musikskole tirsdag kl. 

11, og der er optræden i kirken torsdag kl. 19.30 

Overbygning Ski-info møde for 8.- og 9. årg. tirsdag d. 12. december kl. 16.30 

• I inviteres til informationsmøde om skituren i januar. Vi skal bl.a. have lavet aftaler 

om madlavning mv. 
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Fagprøver 

9. årg. 

• Der er samtaler tirsdag d. 5. december. Tidsplan er sendt på mail. 

• Fagprøver for 9. årgang afvikles i uge 49 (4.- 7. dec.) Husk de materialer, der skal 

bruges til prøverne (linealer  

 
Man – mat 8.10-12.50 Tir dan 8.10-12.50 Ons eng + fys 8.10-

13.10 

Tor ty 8.10—12.50 

 

8. årg. 

• Der er praktik for 8. årg. i næste uge 

• Fagprøver i dansk og matematik 18.- 19. dec. 

•  

 

SFO 
Madplan december: 

Mandag d. 4: amerikansk tomat suppe 

Mandag d. 11: mini pizza 

Mandag d. 18: julefrokost – mere herom i et senere brev 

 

Eftermiddagsmad: 

Vi oplever desværre for tit, der er børn, som ikke har eftermiddagsmad med, eller at de ikke har nok mad 

med. Der er ikke indkøbt mad til eftermiddagsmad. Det mad, vi har i SFO’en, er til morgenmad, og når vi 

smører mad, starter det nærmest en ”lavine af  børn”, der pludselig ikke har mad med eller stadig er sultne, 

og det duer ikke. Så vil I ikke lige tage en snak med jeres barn om madbehovet og justere mængden, hvis der 

behov for det. 

 

Nak og æd: 

2 årg. lavede forskellige lækre retter med griseindvolde, velbekomme! Der er basis for at ændre på 

kostvanerne og fremover købe billige og sunde råvarer☺ 

Der blev lavet hjerte-leverpølse, knust hjerte med nyrer, nyrer i sennepssovs, kyllingehjerte kogt i øl og stegt 

citronlever som tilbehør var der kartoffelmos og ovnbagte rodfrugter. Kage til dessert 

Se billeder af menuen herunder. 

 

 

   

mailto:Loedderup@mail.tele.dk


 

      

________________________________________________________________________________ 

      Telefon   9772 4566                           Lodderup@mail.tele.dk                    

             

 

 
Tweens 

 

 

Madplan uge 49: 

Tirsdag. Ægge/tun sandwich 

Onsdag: rugbrød 

Torsdag: pølsehorn 

 

Sfo, Tweens, Børnehaven & Vuggestuen inviterer til Lucia optog og 

forældrekaffe. 

 

 

Onsdag d. 13. december er der forældrekaffe mellem kl. 14.30 – 16.00. 

 

Forældrekaffen starter med Lucia optog kl. 14.30, derefter er der kaffe og 

kage. 

Lucia optoget er for de piger og drenge blandt Sneugler, Hornugler og   

Sfo og Tweens, der har lyst til at være med. 

Vi håber, der er mange der har lyst til at deltage. 

 

December hilsner fra personalet i Sfo´en, Tweens, Børnehaven & 

Vuggestuen 
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