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Fredagsbrev 1. juni 2018 (www.fritime.dk) 
 
Klasseinfo 
Fælles  

Grundlovsferien 

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

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

 

Afvikling af prøver mv. 

• Der bliver en del ændringer i lærerbesætningen i juni måned pga. prøveafvikling og 

censorater mv. 

 

Indskoling Aktivitetsdag onsdag d. 6/9 

• Vi drager til sjov og konkurrencer med de øvrige friskoler på Naturfriskolen i 

Sejerslev. Medbring madpakker, og drikkedunke i en turtaske. 

 

Overbygning 8. årg. 

ADVENTURE RACE for alle 8. klasser på Mors 

Torsdag den 7. juni arrangerer Morsø Ungdomsskole et AdventureRace for samtlige folke-og 

friskolers 8. klasser i Morsø Kommune. 

Der deltager mere end 300 elever i konkurrencer fra Klostertorvet og gennem hele gågaden. 

Racet starter kl. 8.30. Men eleverne cykler fra skolen kl. 8.00. Cykler man ikke med fra skolen 

aftales med Thomas, om man mødes derinde. 

HUSK: Cykel, cykelhjelm, stor madpakke og drikkelse…… 

 

9. årg. 

Bjærgefest 

Der var hyggelig afskedsfest med 9. årg., der havde sidste undervisnings-dag i går. 
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• 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 

SFO 
Cykeltur: 

På onsdag tager drengene 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. 

 

Diskoaften: 

Tirsdag d. 12. juni fra kl. 17.30 – 20.00 holder vi diskoaften for Spirer, SFO og Tweens. Diskoaften er en 

hyggeaften, hvor SFO’en laver aftensmad, og der er dans og musik. Aftenen er uden forældre, og alle skal 

hentes inden aftenen starter. Vi vil gerne, om der er nogle forældre, som vil bage kage til os, giv venligst 

besked herom til personalet, så vi ved hvor meget kage der kommer. Tweens vil være medarrangører af 

aftenen. 

 

Sommerferie: 

Vær opmærksom på tilmelding til sommerferien, senest torsdag d. 7. juni. 

Der er tilmeldingssedler på opslagstavlen i garderoben eller med fredagsbrevet i sidste uge. 

Spirer skal være opmærksomme på at der betales 75 kr. pr dag for pasning i juli måned. Bindende 

tilmelding. 

 
SFO'en har helt lukket i ugerne 29, 30 og 31. 
 

 

 

 

mailto:Loedderup@mail.tele.dk


 

      

________________________________________________________________________________ 

      Telefon   9772 4566                           Lodderup@mail.tele.dk                    

             

 

Tweens 
Madplan uge 23: 

Tirsdag: biksemad m. bacon og spejlæg 

Onsdag: toast m. skinke og ost 

Torsdag: grovbrød 

 

Tilmelding til Tweens 

3. klasse og Tweens er automatisk udmeldt i forbindelse med skoleårets slutning, så hvis man ønsker pasning 

af børnene i uge 32 og 33 skal de meldes ind på ny inden sommerferien. Sedlerne udleveres i SFO’en. 

 

 

Vær opmærksom på tilmelding til sommerferien, senest torsdag d. 7juni. 

Der er tilmeldingssedler på opslagstavlen i garderoben eller med fredagsbrevet i sidste uge. 

 

SFO'en har helt lukket i ugerne 29, 30 og 31. 

 

Da det var en stor succes dengang, jeg var på tur med børnene på skift med 4 ad gangen, gentager vi det, så 

denne gang går turen i Jesperhus Blomsterpark. 

Herunder kommer grupperne og datoen, for hvornår jeres børn skal med. Vi er tilbage på skolen senest kl. 

16.00. 

 

Onsdag den 6/6 

Anne, Emelie gry, Pelle, Mikki 

 

Torsdag den 7/6 

Victor Z, Laust, Kristian, Benjamin 

 

Tirsdag den 12/6 

Emma, Jessica, Caroline, Stine 

 

Onsdag den 13/6 

Robert, Victor J, Olivia, Rosa 

 

Torsdag den 14/6 

Frederik, William, Jeppe 

 

Mandag den 18/6 

Daniel, Aske, Nicolai, Jannick 

 

Diskoaften: 

Tirsdag d. 12. juni fra kl. 17.30 – 20.00 holder vi diskoaften for Spirer, SFO og Tweens. Diskoaften er en 

hyggeaften, hvor SFO’en laver aftensmad og der er dans og musik. Aftenen er uden forældre, og alle skal 

hentes inden aftenen starter. Vi vil gerne, om der er nogle forældre, som vil bage kage til os, giv venligst 

besked herom til personalet, så vi ved hvor meget kage der kommer. Tweens vil være medarrangører af 

aftenen. 

 

God grundlovsferie 

Frank 
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