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Fredagsbrev 4. maj 2018 (www.fritime.dk) 
 
Klasseinfo 
Fælles Prøveafvikling 

• Der er sidste prøveafvikling i denne omgang på mandag. Så der vil være lidt ændringer 

for nogen. 

 

Skolen lukket mandag d. 4. og tirsdag d. 5. juni 

• Vær lige opmærksom på ”Grundlovsferien” 

• Det er kun skolen, der er lukket. SFO er åben. 

 

Ansøgning om friplads for kommende skoleår 

• Ansøgning om nedsat betaling af skolepenge og/eller SFO-betaling skal søges i løbet 

af maj måned, så vi kan få sat den rigtige betaling i gang ved næste skoleårs start. 

Vær opmærksom på der skal vedlægges årsopgørelse for 2017.  

Skema til ansøgning ligger på hjemmesiden under ”Forældre”   

Sidste frist for ansøgning er torsdag d. 31. maj. 

 

Indskoling Lejrtur 23.-24. maj 

• Indskolingen skal ud til Mariannes lejrskole. I får nærmere information med brev i 

næste uge. 

 
Den skarpe iagttager vil kunne se, at dette er en model af New Zealand baseret på et 

par korte fortællinger fra Kirstens rejse i påsken. Leg er ofte en væsentlig del af 

læringen. 

 

Overbygning 7. årg. 

• I ønskes alle tillykke med konfirmationen og konfirmanderne. 

9. årg. 

• Prøveoversigt for skriftlige og mundtlige prøver 
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SKRIFTLIGE PRØVER maj 2018 
 

Dato Fag  

Mandag 7/5 kl. 9.00 Engelsk skriftlig  

 

MUNDTLIGE PRØVER juni 2018 
 

Dato Fag 

Onsdag 6/6 Dansk 

Tirsdag 12/6 Naturfag 

Mandag 18/6 Matematik 

Mandag 25/6 Engelsk 
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SFO 
Spirer: 

Onsdag d. 9. maj tager Spirerne på biblioteket, så børnene skal være her senest kl.8.30 ( ingen 

morgensamling denne dag).  Husk lille rygsæk til madpakke og drikkedunk. Vi er tilbage på skolen 

ca. kl. 12.00 

SFO 
Grundlovsferie: 

I forbindelse med grundlovsferien, er det kun skolen der har lukket mandag d. 4. juni og SFO har 

åbent. Der er lukket i SFO’en grundlovsdag d. 5. juni. Vi vil gerne have en tilbagemelding på, hvem 

der har behov for pasning mandag. Der er tilmeldingsseddel på opslagstavlen i garderoben. 

Tilmelding senest d. 21. maj. Lukket for senere tilmelding. 

 

Kr. himmelfartsferie: 

Der er lukket fredag efter kr. himmelfartsdag.                                                                                                 

 

Billeder fra tur til søen i onsdags. 

 
Tweens 

Madplan uge 19: 

Tirsdag: Koldskål m. kammerjunker  

Onsdag: tun og æggesandwich 

 
 

God weekend 

Frank 
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