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Fredagsbrev d. 28. september 2018 (www.fritime.dk) 
 
 

Fælles Rengøring lørdag d. 6. oktober kl. 8.30-13 

• Så er det tid til den første runde. De forældre, der er tur denne gang mødes kl. 8.30 

til morgenmad. Der er medsendt en liste med navnene på dem, der står for tur. Hvis 

man er forhindret i at deltage, bytter man selv med en fra ”vinterholdet”. De findes 

på hjemmesiden (http://www.fritime.dk/foraeldre/folder-for-skoleaaret/).  

 

Morgensamling med musikhold fra Morsø Gymnasium 

• Vi havde en virkelig god morgenkoncert med musikholdet fra 2. G. Samtidig var det 

et dejligt gensyn med et par gamle - eller måske mere rigtigt tidligere- elever. 

   
Sandra og Emma 

 

 

Klasseinfo  

Indskoling WANTED 

Vi mangler syltetøjsglas, så hvis I har nogle overskydende glas, vil vi meget gerne tage imod 

dem. 

 

Mellemtrin Udeskole 3. oktober fra kl. 5.30!!!!!!!!!!!!!!!! til ca. 12.30 

• Mellemtrinnet tager på ekskursion til Hanstholm Havn med fiskeauktion, 

rundvisning på havnen og i byen samt en smuttur til naturreservatet. Og 

afsluttende et velsmagende besøg på ” Det gamle Røgeri”. Se mere info i 

brevet der er sendt rundt til mellemtrinnet pr mail. Bemærk det tidlige 

mødetidspunkt! 

 

6. årg. 

• Forældremøde om Erasmus+ mandag d. 1. okt. Kl. 17 

Der er sendt mail med invitation i tirsdags. Læs mere hjemmesiden. 

 

Overbygning 7. årg. 

• Forældremøde om Erasmus+ mandag d. 1. okt. Kl. 17 

Der er sendt mail med invitation i tirsdags. Læs mere på hjemmesiden. 
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8.- 9. årg. 

• Torsdag d. 4/10 skal de på Morsø Gymnasium. Gymnasieeleverne skal undervise 

vores elever. Det spændende emne er ”Tintin i Congo”. Se yderligere information i 

email. 

Kåre & Kim 

8. årg.  

• Grillaften og overnatning  

Tak til forældre for grillarrangementet. Vi havde en hyggelig aften og nat. 

 

 
 

        
 

SFO 
Efterlysning 
Vi vil gerne om børnene kan medbringe kastanjer, toiletruller/køkkenruller og mælkekartoner. 

 

Tweens 
 

Madplan uge 40 

Tirsdag: Tunsandwich 

Onsdag: Hotdog 

Torsdag: Rugbrød 
 
 
 
 
God weekend 
Frank 
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