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Fredagsbrev 8. juni 2018 (www.fritime.dk) 
 
Klasseinfo 
Fælles Drikkedunke 

Kan I ikke lige sørge for, at der går drikkedunke med i tasken. Der skal noget vand gennem 

systemerne i disse tider. 

 

Afvikling af prøver mv. 

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

censorater mv. 

 

Legepatruljetur til Fårup Sommerland 19/6 

Som anerkendelse for legepatruljens indsats gennem skoleåret, tager de på hyggetur med 

Lisbeth og Jane den 19. juni. 

 

 

Indskoling 0. årg.  

• Der er cykeltur tirsdag d. 12/6. Se forældrebrev på mail’en. 

 

Udeskole torsdag 

• De skal på cyklen, så medbring cykel og cykelhjelm. 

 

Mellemtrin 4. årg. 

• De var trætte og brugte her fredag morgen, men det var en virkelig god aften☺ 

 
Overbygning  

9. årg. 

Fagdage 

• Matematik 13/6 

• Engelsk 22/6 
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• Prøveoversigt for mundtlige prøver 

MUNDTLIGE PRØVER juni 2018 
Dato Fag 

Tirsdag 12/6 Naturfag 

Mandag 18/6 Matematik 

Mandag 25/6 Engelsk 
 

 

SFO 
Cykeltur: 

På onsdag d. 13/6 tager 6 børn fra 1. kl. med Heidi på cykeltur, de skal have eftermiddagsmad og 

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

Efterfølgende onsdag er det de sidste 6 børn fra 1.klasse, der skal afsted. 

Onsdag d. 13: Amalie, Lærke, Sara, Daniel J, Liam, Magnus 

Onsdag d. 20: Asger, Frederik J, Frederik B, Nino, Valdemar, Patrick 

 

 

Diskoaften: 

Tirsdag d. 12. juni fra kl. 17.30 – 20.00 holder vi diskoaften for Spirere, 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. 

 
 

 

 

 

 

Tweens 
Madplan uge 24: 

Tirsdag: æggekage m tomatsalat 

Onsdag: rugbrød 

Torsdag: ægge og tunsandwich 

 

 

Tirsdag den 12/6 

Emma, Jessica, Caroline, Stine 

 

Onsdag den 13/6 

Robert, Victor J, Olivia, Rosa 

 

Torsdag den 14/6 

Frederik, William, Jeppe 

 

Tirsdag den 19/6 

Daniel, Loui, Nicolai, Jannick 
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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. 

 

Afslutning: 

Mandag d. 25. er der afslutning for 3 kl. og Tweens. Vi spiser og hygger i Tweens rummet hele 

eftermiddagen. 
 

 

 

God weekend 

Frank 
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