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Fredagsbrev 25. maj 2018 (www.fritime.dk) 
 
Klasseinfo 
Fælles Samtykkeerklæring 

Husk lige samtykkeerklæringer, hvis den ikke er blevet afleveret til klasselæreren. 

Samtykkeerklæringer er først sendt med indskolingen og 8. årg.  hjem i dag. 

 

Grundlovsferien 

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

• SFO er åben mandag d. 4. juni og lukket 5. juni 

 

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. 

 

Sangbøger 

• Vi har en lille opsamling på, om man stadig har sin sangbog, og at den er i en stand, så den 

faktisk indeholder de sange, den skal.  

Alle elever fra 3. årg. og op skal have en sangbog, de yngre må, hvis de har lyst☺. 

Vi opkræver betaling for udleverede sangbøger via skolepengebetalingen, som vi plejer. 

 

Indskoling Lejrtur onsdag d. 23.- torsdag 24. maj 

Det blev en dejlig tur med vejr, der passede fuldstændig til planlægningen. 

 
Der sparkes dæk over 

morgenkaffen 

 
Morgenkaffen på lejrturen 

 
  Det kolde gys 

 

Overbygning 9. årg. 

• Bjærgefest torsdag d. 31 kl. 18 
• Prøveoversigt for mundtlige prøver 

MUNDTLIGE PRØVER juni 2018 
Dato Fag 

Onsdag 6/6 Dansk 

Tirsdag 12/6 Naturfag 
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Mandag 18/6 

 

Matematik 

Mandag 25/6 Engelsk 
 

 

SFO 
Vandkamp: 

Der er vandkamp på mandag den 28/5 for alle efter skole, husk håndklæde og badetøj/skiftetøj. 

Cykeltur: 

På onsdag tager pigerne fra 2. klasse med Mona på cykeltur, de skal have eftermiddagsmadspakken med så 

husk en lille rygsæk/turtaske + cykel og hjelm, de er tilbage senest kl. 16.00. 

 

Vær opmærksom på tilmelding til sommerferien nederst på siden. 

Der er også tilmeldingssedler på opslagstavlen i garderoben 

 

 

Tweens 
Vandkamp: 

Der er vandkamp på mandag den 28/5 for alle efter skole, husk håndklæde og badetøj/skiftetøj 

Madplan uge 22: 

Tirsdag:Pitapizza 

Onsdag: rugbrød 

Torsdag: grovbrød 

 

På tirsdag den 29/5 kl. 16.30 bliver der et møde, der er sendt et brev med jeres børn hjem. 

 

Opfølgningsmøde 
Da jeg de fleste gange har været udsat for manglende tilslutning til forskellige aktiviteter, både hjemme på 

skolen og ude på tur, indkalder jeg her til en lille snak om, hvad vi hver især forventer af Club Tweens 

fremover. 

Derfor ønsker Mona og jeg et møde med både børn og voksne tirsdag den 29/5 kl. 16.30 

Dagsorden: 

- Velkomst 

- Evaluering af året der er gået 

- Køkkenet 

- Ønsker fra børnene 

- Ønsker fra forældrene 

- Ønsker fra Lotte og det øvrige personale 

- Spørgsmål 

Med venlig hilsen  

Mona og Lotte 

 
Med venlig Hilsen Lotte 

 

mailto:Loedderup@mail.tele.dk


 

      

________________________________________________________________________________ 

      Telefon   9772 4566                           Lodderup@mail.tele.dk                    

             

Tilmelding til sommerferie for Spirer, Tweens, Indskoling  
 
Spirer skal være opmærksomme på at der betales 75 kr. pr dag for pasning i juli måned. 
Bindende tilmelding. 
 
Tweens og 3.klasse er automatisk meldt ud efter uge 28. 
Husk tilmelding til Tweens til næste skoleår. 
 
SFO'en har helt lukket i ugerne 29, 30 og 31. 

 
 

FOR TILMELDING TIL 
SOMMERFERIEPASNING 
SE NÆSTE SIDE 
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Tilmelding til pasning i sommerferien: 
 
 
Navn:__________________________________________ 
 
Fri hele ferien:_________ 
 
Uge 26 
 
Fredag d. 29/6 fra kl. ________ til kl.__________ 
 
Uge 27 
 
Mandag d.2/7 fra kl._______ til kl. __________ 
Tirsdag d. 3/7 fra kl.________ til kl. _________ 
Onsdag d. 4/7 fra kl. ________ til kl.__________ 
Torsdag d. 5/7 fra kl. ________ til kl.__________ 
Fredag d. 6/7 fra kl. ________ til kl.__________ 
 
Uge 28 
 
Mandag d 9/7 fra kl._______ til kl. __________ 
Tirsdag d. 10/7 fra kl.________ til kl. _________ 
Onsdag d. 11/7 fra kl. ________ til kl.__________ 
Torsdag d. 12/7 fra kl. ________ til kl.__________ 
Fredag d. 13/7 fra kl. ________ til kl.__________ 
 
Uge 32 
 
Mandag d. 6/8 fra kl._______ til kl. __________ 
Tirsdag d. 7/8 fra kl.________ til kl. _________ 
Onsdag d. 8/8 fra kl. ________ til kl.__________ 
Torsdag d. 9/8 fra kl. ________ til kl.__________ 
Fredag d. 10/8 fra kl. ________ til kl.__________ 
 
Uge 33 
 
Mandag d. 13/8 fra kl._______ til kl. __________ 
Tirsdag d. 14/8 fra kl.________ til kl. _________ 
 
Sidste frist for tilmelding torsdag d.7 juni. 
Der hænger sedler på opslagstavlen i garderoben. Alle SKAL melde tilbage,  også 
de som holder fri☺. 
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