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Fredagsbrev d. 26. oktober 2018 (www.fritime.dk) 
 
 

Fælles Mørketid reflekser og lys 

Det er mørkt om 

morgenen, så tjek 

lige, at lys og 

reflekser er up-to-

date.  

 
 

 

 Kom til vores Halloweenparty 
Fredag den 9. november 2018 

kl. 17.30 til 21.00 
 

Lus 

Der kommer en del meldinger ind igen.  

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

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

Det lykkedes ikke, at alle mødte lusefri, så derfor endnu en opfordring til at kigge efter. 

 

Brug af legepladsområdet om aftenen og i weekenderne 

Vi oplever, at skolens og børnehavens legpladsområder bliver brugt udenfor åbningstid. Det 

er rigtig dejligt, at de bliver brugt, og alle er meget velkomne til at bruge det.  

Det er dog vigtigt, at det sker på en ordentlig måde, så der ikke sker ødelæggelse af materiel 

og bygninger. Vi kan se, at der har været aktiviteter på skolens tage, hvor der blandt andet er 

slæbt cykler op, der er blevet smidt ud derfra. Der er bl.a. også fundet øldåser, der indikerer 

aktiviteter, der ikke er helt forenelige med skolens og børnehavens formål. Vi vil derfor 

opfordre til, at alle tager en snak om det, så vi får stoppet de uhensigtsmæssige aktiviteter. 
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Afskedsreception for Mona 

Mona går på efterløn med udgangen af 

november måned. Kom og vær med til at 

sende hende på velfortjent otium fredag d. 30. 

november kl. 15-17 i SFO’en, hvor vi 

afholder reception for hende med et stort 

kagebord 

  

Klasseinfo  

Indskoling 0. årg. 

• Sundhedsplejersken har sendt skema med eleverne hjem i dag. 

2. årg. 

• Praktikanter en dag 

Der kommer et par lærerstuderende og afprøver ideer og materiale på 2. årg. onsdag 

d. 31/10. Der kommer en mail fra Janette med yderligere info. 

 

Mellemtrin Fælles forældremøde for mellemtrinnet mandag d. 26. november 

• Dagsordenen kommer til at indeholde 2 punkter: Skoleudvikling og brug af sociale 

medier. Nærmere info kommer senere, men sæt X i kalenderen allerede nu. 

3. årg.  

• Spil dansk-dag 

Tirsdag morgen tager de med Jane til Ørding for at deltage i koncertarrangement. De 

kommer tilbage ved 10-tiden og har ”normal” skole derfra. 

5. årg. 

• Besøg på Tange El-museum 

De skal besøge elmuseet sammen med Peter. Der kommer nærmere info fra Peter. 

Overbygning 7. årg. 

• Første tur til Spanien (Barcelona) sker 19-23. november. Der var en lille fejl i 

lærerdeltagelsen i den udsendte mail. Det er John og ikke Thomas, der deltager i 

turen. 

 

 

SFO 
Tusind tak for kage. Hvor var det dejligt at se så mange fremmødte til Halloween forældre-kaffe. 
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• Der vil være Nerf krig på tirsdag den 30. oktober. 

• Vi afholder forældremøde for SFO og Tweens tirsdag den 13. november. 

• Fredag den 16. november skal Tweens i svømmehallen. De skal afhentes dernede kl. 16.00. 

 
 
God weekend 
Frank 
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