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Fredagsbrev 9. maj 2018 (www.fritime.dk) 
 
Klasseinfo 
Fælles  

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. Der er sendt nærmere information på 

mail. 

 

Mellemtrin 

   Naturmandala i udeskole mellemtrin! 
 

Overbygning 8. årg. 

  
Så kom sommeren endelig!                      Så hyggeligt at overbygningen bruger 

Overbygningen rykker ud i studiebånd!    frikvarteret fornuftigt! Rundboldshygge☺ 

mailto:Loedderup@mail.tele.dk
http://www.fritime.dk/
http://www.fritime.dk/foraeldre/fripladstilskud/
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9. årg. 

• Prøveoversigt for mundtlige prøver 

MUNDTLIGE PRØVER juni 2018 
Dato Fag 

Onsdag 6/6 Dansk 

Tirsdag 12/6 Naturfag 

Mandag 18/6 Matematik 

Mandag 25/6 Engelsk 
 

 

SFO 
Grundlovsferie: 

Husk sidste frist for tilmelding til pasning mandag 4 juni er den 21. maj.  

 

Tweens 

 

På mandag den 14. maj tager 8 børn fra Tweens med Flemming på fisketur. 

Flemming og jeg kører dem derned. 

De tager afsted kl. 13.00 og er tilbage på skolen igen kl. 16.00. 

De 8 børn denne dag er: Viktor Z, Kristian, Jessica, Olivia, Pelle, Mikki, Caroline og Laust. 

Husk madpakke og rigelig med drikkelse. 

Mandag den 28. maj er det 8 nye børn der kommer afsted, der kommer mere info derom. 

 

Svømning 

Onsdag den 23. maj tager alle fra Tweens i svømmehallen efter skole. Der kommer mere info når 

tiden nærmer sig. 

 

Grundlovsferie: 

 Husk sidste frist for tilmelding til pasning mandag 4. juni er den 21. maj.  

 

Madplan: 

Uge 20: 

Tirsdag: Boller i karry 

Onsdag: Rugbrød 

Torsdag: Grovbrød 

 

Hilsen Lotte 

 
 

God weekend 

Frank 
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