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Fredagsbrev d. 12. oktober 2018 (www.fritime.dk) 
 
 

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

• Tak for indsatsen. De var dejligt for alle at møde ind til en ren skole mandag 

morgen. 

 

Nyt tag og isolering på sove- og fyrrum 

• Tak for en hurtig og effektiv indsats til jer, der lige fixede det i weekenden Det 

pyntede virkelig meget. 

 
 

Faguge i uge 41 

Vi har haft en fin uge, hvor 8. årg. har ydet en flot indsats for at skabe en god og lærerig 

oplevelse for de øvrige elever.  

Tingfinderiet og tøjbutikken var succesfulde indslag, som tåler en gentagelse i en ikke så 

fjern fremtid. 

Der er sendt reportager fra 9. årg.’s mediehold med fredagsbrevet. 

 

Motionsdag 

9. årg. har tilrettelagt motionsdag og ”høstfest” for resten af skolen. Denne gang med både 

du- og triatlon. Der kommer lidt billeder i næste fredagsbrev.  

 

 Kom til vores Halloweenparty 
Fredag den 9. november 2018 

kl. 17.30 til 21.00 
Se den vedhæftede invitation 

 

Lus 

Der kommer en del meldinger ind i øjeblikket. Brug efterårsferien til at få tjekket for lus.  

Apotekeket.dk har en vejledning, som kan være en hjælp: 

https://www.apoteket.dk/sundhed/haar/saadan-behandler-du-lus  

Hvis alle lige får tjekket i løbet af efterårsferien, så kunne vi møde ind til en luse-fri skole 

den 22. oktober, det kunne gøre livet lidt lettere for alle. 

 

 
Klasseinfo  
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Indskoling Spænding på biblioteket 

• Der er sendt efterårstilbud fra biblioteket med fredagsbrevet. 

 

2. årg. 

• Der er udsendt mail og medsendt brev angående hjemmebesøg 

Mellemtrin 4.- og 5. årg. 

• Samarbejdstur til Sydvestmors Friskole onsdag d. 24. oktober 

Som led i vores samarbejde med Ørding og Sydvestmors friskoler er turen kommet 

til Hvidbjerg, hvor succesen skal følges op. 

De skal køre fra skolen med NT kl. 8.13, så det er vigtigt, at de er på skolen kl. 8.00. 

De får fri til almindelig afslutningstid efter skema. 

   

Overbygning Kim på kursus mandag d. 22. oktober 

Pga. deltagelse i kursus er der lidt ændringer for 8. årg. – og 9.årg.: 

• 8. årg. skal alle medbringe idrætstøj fra morgenen af, hvor Thomas har et fuldt 

program til dem😊  

• 9. årg. skal alle have tysk i de sidste lektioner med Birthe, så medbring tyskbøger. 

 

 

SFO 
De børn, som er tilmeldt pasning i næste uge (42), skal på tur mandag Så det vigtigt, at de er her 

senest kl. 9.00. De er hjemme igen omkring kl. 13.00. 

 

Vi mangler tilmeldinger til kage bagning til halloween-forældre-kaffehygge. Meld jer gerne til 

senest mandag den 22. oktober. 

 
 
God efterårsferie 
Frank 
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