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Fredagsbrev d. 14. september 2018 (www.fritime.dk) 
 
 

Fælles  

 

Til alle troldmænd, hekse, drager og børn i                

Børnehaven, indskolingen, 3., 4., 5. & 6. klasse med 

søskende, forældre, bedsteforældre og alle andre der har lyst til lidt gys 

og gru 

SÆT KRYDS I KALENDEREN 

og 

Kom til vores Halloween party 

Fredag d. 9. november 2018 kl. 17.30 – 

kl. 21.00 

Nærmere invitation følger 

Hilsen 

9. klasse 

 

 

Ændringer i kommende uge 

Vi har mange lærere på kursus i den kommende uge, så der vil være en del rokader for at få 

skemaerne til at gå op. 

 

Klasseinfo  

Indskoling Forældremøde i indskolingen onsdag d. 19. september kl. 19 

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

• Hvis man ikke har betalt 200 kr. til klassekassen, må man meget gerne medbringe 

dem der, så Marianne kan gøre kassen op😊 

 

Brugte rengjorte syltetøjsglas efterlyses 

• Vi skal bruge 80-100 syltetøjsglas, så hvis I vil sende eventuelle glas med jeres 

poder, vil det være fint. De skal også bruge nogle i SFO, som I kan læse længere 

nede i fredagsbrevet, så send bare rigeligt. 
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Mellemtrin Lejrskole 3.-5. årg. 

• Skønt med museer man må lege i og røre ved alt😀 Der kommer flere 

billeder i kommende fredagsbrev. 

 

 
4.- 5. årg. til Ørding Friskole fredag d. 21/9  

• Fredag tager 4/5 til Ørding for at starte samarbejdet med Ørding – og Sydvestmors 

Friskoler. Planen er at mødes én gang månedligt på de forskellige skoler, hvor 

hovedsigtet er at skabe venskaber og arbejdsfællesskaber på tværs af skolerne. 

Hver skole tilrettelægger en dag for de øvrige skoler 

Overbygning 8. årg. teaterforestilling på Dueholmskolen fredag d. 21/19 kl. 10 

• De skal se stykket 4,1 promille, et stykke om alkoholkultur, som sætter tanker i gang 

om hvad en ordentlig alkoholkultur er og ikke er. 

• De skal cykle derind, så medbring cykler og cykelhjelm. 
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SFO 
 

Husk tilmelding til pasning i efterårsferien 

Fredag den 28. september er sidste tilmelding til efterårsferien. 

 

Vi skal lave nogle forskellige ting med syltetøjsglas og servietter i næste uge, så det må børnene 

meget gerne medbringe. 

Bente er sygemeldt pt, så derfor har vi Janni inde og hjælpe os, hun er vikar i børnehaven, så hun er 

et kendt ansigt i huset.  

 

Tweens 

Fredag den 28. september er sidste tilmelding til efterårsferien, sedlen hænger i SFO’en. 

 

Menuen uge 38 

Tirsdag: Flutes med hamburgerryg og salat 

Onsdag: Toast 

Torsdag: Rugbrød 
 

God weekend 
Frank 
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