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Fredagsbrev d. 14. december 2018 (www.fritime.dk) 
 
 

Fælles Lus 

• Vi har store problemer med lus i øjeblikket. Derfor er alle nødt til 

at bakke op om kontrol af angreb og overholde reglen om, at man 

ikke kommer i skole, inden der er iværksat behandling.  

• Der har været et indslag i TV2, hvor man har anbefalet en kur, 

der består af 3 dele hårbalsam og 1 del sprit, der røres sammen og 

smøres i håret, hvor det skal sidde i 10 minutter. Herefter er det 

bare at kæmme. 

 

 

 

Julehygge-eftermiddag søndag d. 16. december kl. 15 

• Vi mødes i Lødderup Kirke til gudstjeneste med Lucia-optog og går efterfølgende 

i fakkeltog til skolen, hvor der er en lille julekoncert med elever fra mellemtrinnet 

og musikvalgholdet. 

• 7. årg. sælger æbleskiver 

 

Teater-faguge efter nytår 

• Vi starter direkte på teaterproduktion efter torsdag efter nytår. Der bliver 

forestillinger torsdag d. 10. januar: generalprøve kl. 10 og forestilling torsdag 

aften kl. 18.30 

• Der kommer en mail om teaterugens indhold og form i næste. 

 

Juleafslutning torsdag d. 20. december 

Programmet er: 

• Morgensamling 8.10 

• Klasselærertid 8.40 

• Fælles afslutning 11.35 
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Klasseinfo 

Indskoling 

            
Julehovedrengøring: Der er blevet pudset lysestager til den store guldmedalje. 

 

Juleafslutning 

Vi vil gerne opfordre til, at børnene medbringer et brætspil el.lign. (ikke elektroniske 

spillemaskiner) til juleafslutning i indskolingen på torsdag som afslutning på temaet 

”Jul i gamle dage”. 
 

 

SFO 
 

Julefrokost tirsdag d. 18/12 

• Husk der er julefrokost på tirsdag den 18. december, der hænger sedler i sfo med hvad jeres 

børn skal medbringe. 

• Tweens holder selv julefrokost ovre i vores eget lokale. 

 

Nyt ansigt i SFO 

Til januar starter Majken i sfo på 20 timer, hun vil også fortsat være i børnehaven. 

 

LUS!!!!!!!!!!! 

Da der er et STORT antal tilfælde af lus, vi vil opfordre til man bruger juleferien på at få kæmmet 

alle børn. 

 

Åbningstider i forbindelse med jul og nytår 

• Lige til orientering vil vi gøre opmærksom på at SFO har åbnet den 21/12 og den 2/1. 

 

Vi vil ønske alle en rigtig god jul og et godt nytår. 

Personalet i SFO 

 

 

God weekend 

Frank 
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