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Fredagsbrev 15. juni 2018 (www.fritime.dk) 
 
Klasseinfo 
Fælles 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 Tak for en god oplevelse hos Carl A’s far og bedsteforældre. Det var et meget spændende gårdbesøg. 

 
 

 

 

Mellemtrin Overnatning 

• Der er fælles overnatning for alle tirsdag d. 26/6. Der er sendt mail. 

Overbygning 7. årg. 

• Mandag 18/6 er de til vandaktivitetsdag med ungdomsskolen og Thomas (se mail). 

• Onsdag skal de ud og se kunstudstilling på Holmen. De skal enten være klar til at cykle fra 

skolen med Marianne kl. 8.10 eller møde inde på Holmen kl. 8.30. Husk cykelhjelm. 

• Fredag skal de være sammen med kommende elever fra Ørding Friskole. Der kommer en 

mail. 

8. årg.  

• Fagdag tysk onsdag 20/6 
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HUSK ALT, siger Birthe 

9. årg. 

Fagdag 

• Engelsk 22/6 . Vi mødes 8.30-12.50. 

• Prøveoversigt for mundtlige prøver 

MUNDTLIGE PRØVER juni 2018 
Dato Fag 

Mandag 18/6 Matematik 

Mandag 25/6 Engelsk 
 

 

SFO 
Vi havde en skøn diskoaften, børnene hyggede sig. Stor tak til Celinas far for levering af sluch-ice og 

diskolys, tak til de forældre der havde bagt lækre kager til os, og ikke mindst tak til Byens Grill & Pizzaria 

for levering af pizza til os. 

 

Cykeltur: 

På onsdag d. 20/6 tager de sidste 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.  

De, der skal med, er: Asger, Valdemar, Frederik B, Frederik J, Patrick og Liam 

 

Spirer: 

Tirsdag den 26/6 kl.10.00, tager Kirstine og Lotte alle spirerne med i Jesperhus Blomsterpark som afslutning 

på nogle rigtig gode måneder sammen med jeres søde børn. Husk lille rygsæk til madpakke og drikkedunk. 

Vi er tilbage på skolen igen ca. kl. 13.00. 

Her er lidt billeder fra i onsdags, hvor Alberte havde alle hendes søde hundehvalpe med på besøg hos 

spirene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tweens: 

Madplan uge 25 

Tirsdag Pitabrød m skinke og ost 

Onsdag Sandwich m kylling og salat 

Torsdag Nybagt grovbrød 
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Jeg skal have den sidste gruppe med i Jesperhus, og datoen er ændret, så det bliver på mandag den 18/6. De 

som skal med er, Daniel, Loui, Nicolai og Jannick. Vi kører, når børnene har spist, og er hjemme på skolen 

igen senest kl. 16.00. 

 

Afslutning:  

Mandag d. 25/6. er der afslutning for 3 kl. og Tweens. Vi spiser og hygger i Tweens rummet hele 

eftermiddagen. 

 

Her er lidt billeder af vores ture i jesperhus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat af Tweens møde. 

 

Evaluering: 

Lotte fortæller om året, der er 

gået, hvad der er blevet lavet og hvilke 

ture vi har været på. 

Køkkenet: 

Lotte fortæller, at der er for lidt opbakning til madlavning og oprydning, og at det altid er de samme 5 børn, 

der står tilbage med oprydningen. Derudover kravler børnene også i skabene.  Lotte har derfor besluttet at 

droppe madlavningen hver tirsdag, så derfor laver Bente også den dag mad til børnene. 

Forældrene fortæller at de syntes det er ærgerligt, men at det heller ikke er i orden at børnene bruger 

trumfkortet med, at man godt må tage hjem for at slippe for at deltage i oprydningen. 

Ønsker fra Børnene: 

- Gerne på flere ture; børnene vil gerne selv sammensætte grupper på 4, der tager afsted sammen. 

- Pigerne vil gerne have indkøbt nogle flere kreative ting og ønsker et ekstra rum. 

- De syntes det var hyggeligt med et afsnit af en julekalender hver dag i december, sidst så de 

”Pagten”. 

- De vil gerne mere udenfor -  og f.eks. spille rundbold. 

- Ville gerne i sløjd engang imellem. 

- Vil gerne have mere Lotte-tid. 

- Gerne lave mere bål med skumfiduser. 

- Flere svømmehals-ture. 

- Frihed til at gå ned i klassen og bevæge sig frit på skolen. 

- Gerne have mere legetøj. 

Ønsker fra forældrene: 

- Ordentligt sprog mellem børnene. 

- Faste rammer såsom uge-skema. 

- Besøg hos hinanden. 

- Besøge Lotte. 
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- Playstation efter kl. 15 

- Mobiler efter kl. 15. 

- En aktivitet sættes i gang når børnene har spist og indtil kl 15. 

Ønsker fra Personale: 

- Opbakning fra forældre. 

- Huske tilmelding til ferie (Sedlerne hænger altid i sfo´en) 

- Husk ny tilmelding hvis man ønsker pasning af Tweens i uge 32 og 33, da de automatisk bliver 

meldt ud. 

- Husk at læse fredagsbrev HVER fredag. 

- Børnene skal huske at komme og spise. 

- Der er ingen mad i SFO om fredagen, så husk at sende en madpakke med børnene. 

OBS OBS OBS 

Da vi flere gange har oplevet for lidt opbakning, når vi skal på tur, bliver der fremover bindene 

tilmelding, da vi sætter økonomiske og personale resurser af til det. 

 

Med venlig hilsen 

Mona og Lotte 

 

 

God weekend 

Frank 
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