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Fredagsbrev d. 7. september 2018 (www.fritime.dk) 
 
 

Fælles Afskedsreception 

 

Det blev en fin afslutning for 

Conny, der blev sendt på otium. 

Tak for deltagelsen. 

 

Lejrskoler og alternative aktiviteter i næste uge 

Som der fremgår af klasseinfo, så er der mange omlægninger i næste uge pga. lejrture. Det 

betyder at de lærere, der er tilbage dækker undervisningen for resten. Peters og Franks PK-

fags hold i overbygningen aflyses onsdag.  

 

Skolefest  

Vi havde en virkelig hyggelig aften med klasser, der havde gjort helt vildt meget ud af 

pyntning og udklædning og elevforum har været meget udfordret af at skulle vælge mellem 

de forskellige klasser. Det har været et fint arrangement, som elevforum havde tilrettelagt 

for de øvrige, så hermed en stor tak for indsatsen også til jer, der tog udfordringen på jer i 

klasserne og gav den fuld gas. 
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Her et uddrag af klasser. 

 

Festen har taget hårdt på både børn og voksne, der er væltet ind med sygemeldinger for 
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morgenen af. Det er spredt på mange årgange, så den nærliggende tanke madforgiftning er 

vist ikke relevant. Det er vist bare en ubehagelig gang omgangssyge. Med 7 fraværende 

voksne og 49 fraværende elever, er dagen blevet noget alternativ på undervisningssiden, 

men humøret har været højt. 

 

Klasseinfo  

Indskoling Teaterbesøg fredag d. 14.  

• Indskolingen skal i Limfjordsteatret fredag formiddag. 

Forældremøde i indskolingen 

• Mødet holdes onsdag d. 19. september kl. 19 

Mellemtrin Lejrskoler 

• 6. årg. , Kim og Lone tager til København og er væk fra skolen hele ugen. 

• 3.-5. tager på lejrtur til Odense onsdag til fredag sammen med Jane, Peter og Birthe. 

Håndboldkaravanen tirsdag 

• 3.- 5 tager med Rikke og Jane til håndboldaktiviteter i Arenaen. Så husk idrætstøj, 

cykler og cykelhjelm. Se mail fra Jane og Rikke. 

 

Overbygning 8. årg. 

• Skills-dysten var meget fin og lærerig, og det er vigtigere at deltage end at vinde. 

 

SFO 
 

Vi vil til at lave nogle opfindelser i SFO’en. 

 

På onsdag i næste uge tænder vi bål og laver kagedåsepizza. 

 

Tweens 

 
Vi laver bål sammen med sfo’en på onsdag. 

 

Menuen i næste uge: 

Tirsdag: Hotdog 

Onsdag: Toast 

Torsdag: Flutes m. skinke og salat 
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