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Fredagsbrev d. 5. oktober 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 står for 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/).  

 

Faguge i uge 41 og motionsdag 

• Det overordnede tema er sundhed og miljø. 8. årg. står for undervisningen sammen 

med en lærer. Der kommer særskilt informationsbrev. 

• Efterlysning 

Hvis I har nogle fødevarereklamer liggende, mår I meget gerne sende dem med, så 

kan vi bruge dem i et af emnerne. 

• Motionsdag fredag d. 12/10 

Der kommer information om dagen i det føromtalte faguge-brev. 

Lus 

• Sæsonen for lus er tydeligvis godt i gang, så tjek lige grundigt efter. 

 

Teaterugen bliver flyttet til 3/1-10/1 

• På grund af den første rejse med elever og lærere, der deltager i Erasmus-projektet 

til Spanien, er vi nødt til at flytte teaterugen. Den kommer således til at finde sted 

umiddelbart efter nytår. Forestillingen bliver forventeligt torsdag d. 10/1 kl. 18.30. 

 

Idrætsundervisning i vinterhalvåret 

• Undervisningen i idræt foregår hovedsageligt indendørs, så hvis man ikke har det 

godt med bare tæer, så medbring indendørs sko (et par sneakers, der har været i 

vaskemaskinen, er fint). 

 

Klasseinfo  

Indskoling Bi-avl 

 
Indskolingen laver græskar hoveder til 

Nykøbings gågade 😊 
 

 
 

Tak til Asgers far for spændende 

undervisning i bi-avl. 
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Mellemtrin Hanstholm ekskursion med mellemtrinnet! 

• Turen gik til Hanstholm MEGET tidlig onsdag med en flok morgenfriske 

mellemtrinselever! 

Vi blev guidet rundt på havnen - lige fra fiskeauktionen, til fordelingshallen, 

til fileteringsafdelingen, til vodbinderiet! 

Frokostmenuen stod selvfølgelig på fiskefilet og fiskefrikadeller på “Det 

gamle røgeri”! 

Til sidst tog vi en rundtur i Naturreservat Thy!  

Alt i alt en lærerig tur! 
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SFO 
Vi vil rigtig gerne, om I vil HUSKE, at krydse jeres børn ud, når I henter dem, da vi oplever, at 

dette smutter indimellem. 

 

Onsdag den 24. oktober afholdes der HALLOWEEN i SFO’en. Det er 3. klasse, der står for 

udsmykning af det uhyggelige rum. 

Vi vil gerne, om nogle af forældrene vil medbringe kage, da der er forældrekaffe fra kl. 14-16. 

 

Mange tusind tak for alle kastanjer, toiletruller og glas. 

Der må dog gerne medbringes flere mælkekartoner😊 

 

Tweens: 
 

Efter efterårsferien, vil vi igen i svømmehallen med Tweens.  

Dato vil komme senere. 

Vi vil rigtig gerne, om I vil HUSKE, at krydse jeres børn ud, når I henter dem, da vi oplever, at 

dette smutter indimellem. 

 

Onsdag den 24. oktober afholdes der HALLOWEEN i sfoén, det er 3. klasse der står for 

udsmykning af det uhyggelige rum. 

Vi vil gerne om nogle af forældrene vil medbringe kage, da der er forældrekaffe fra kl. 14-16. 
 
God weekend 
Frank 
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