
 

      

________________________________________________________________________________ 

      Telefon   9772 4566                           Lodderup@mail.tele.dk                    

             

 

 

Fredagsbrev d. 9. november 2018 (www.fritime.dk) 
 
 

Fælles  Halloweenparty 
Fredag den 9. november 2018 

kl. 17.30 til 21.00 
 

Afskedsreception for Mona fredag d. 30. november kl. 15-17 

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 

 

 

Mellemtrin Fælles forældremøde for mellemtrinnet mandag d. 26. november 

Overbygning Van Gogh udstilling 

• P/K hold i billedkunst havde en fantastisk spændende kunstudstilling på Arken, syd 

for København mandag og tirsdag. Her er en beretning fra dem: 

 
Kunstekskursion til København 

Den 5. november kørte vi i bus over til København. Vi skulle over at se en udstilling med 

Vincent Van Gogh på Arken. Efter 5 timers kørsel kom vi til København, hvor vi overnattede 

på Dan Hostel. Om aftenen fik vi lidt tid til hygge og shopping i storbyen. Tirsdag kørte vi 

med tog til Ishøj for at se den sjældne udstilling, som ikke er blevet set i Danmark i over 50 

år. Det var en meget god oplevelse, og alle pigerne syntes, det var meget spændende. Vi kom 

hjem sent om aftenen efter en lang tur i tog.  

 
 

mailto:Loedderup@mail.tele.dk
http://www.fritime.dk/


 

      

________________________________________________________________________________ 

      Telefon   9772 4566                           Lodderup@mail.tele.dk                    

             

        
 

  
 

  
 

  
Udstillingen bød på meget andet end Van Gogh  
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SFO 

 
 

Der er den senest tid kommet nye ansigter i SFO’en, bl.a.  

• Susanne som er i praktik hver onsdag og fredag eftermiddag.  

• Kasper er i praktik som pedel og vil også hjælpe til i SFO’en om eftermiddagen.  

• Inga skal være i praktik fra på mandag i sfo og børnehave. Tag godt imod dem. 

 

Forældremødet 13/11 er flyttet til mandag den 19. november kl. 18.00 

Indhold: 

- Kort om hvordan det går. 

- Forslag til/tanker om strukturændringer - dette gælder både sfo og tweens 
 

På fredag den 16. november skal Tweens i svømmehallen. De skal hentes dernede kl. 16.00.  

HUSK badetøj😊 

 
 
God weekend 
Frank 
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