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Fredagsbrev d. 18. januar 2019 (www.fritime.dk) 
 

Fælles   

Hovedrengøring lørdag d. 2. februar 

• Der er medsendt liste med fredagsbrevet over de af jer, der deltager i denne 

runde. 

 

5-års-evalueringsfest 2013-hold lørdag d. 26. januar kl. 16. 

• Vi skal mødes og evaluere skolegangen med de elever, der forlod os i 2013. 

Evalueringen danner et godt grundlag for at vurdere behov for ændringer og 

justeringer i forhold til skolens praksis. Hold 2013 er forbi 

ungdomsuddannelsesforløbene og alligevel ikke længere væk, end at de har en 

klar erindring om skolen og dens virke. 

 

Fortælledag på Mors torsdag d. 24. januar kl. 8.30 

• Vi får besøg af Kirsten Møller fra Limfjordsteatrets Fortællekreds. Hun vil 

fortælle om Skiftingen baseret på Selma Lagerlöfs fortælling. Det sker på 

morgensamlingen og forældre er meget velkomne til at være med og få startet 

arbejdsdagen med en god historie. 

 
 

Klasse info Orientering fra den kommunale skoletandpleje 

• Lisbeth Kudsk kommer til klasserne og orienterer om tandpleje: 

o 21/1 kl.: 

▪  8.50  0. årg. 

▪ 9.30   2. årg.  

▪ 10.30 1. årg. 

o 22/1 kl.: 

▪ 8.50   3.-4. årg. 

▪ 10.30 5.-6. årg. 

o 28/1 kl.: 

▪ 8.50    7. årg. 

▪ 10.30  8. årg. 

 
Mellemtrin 6. årg. 

• Vurdering af behov for tandretning 28/1 kl. 8.10 

Tandstøberiet kommer og vurderer eventuelt behov for tandretning. Hvis man ikke 

ønsker, at ens barn skal deltage i denne screening, så kontakt os lige. 

 

Overbygning Musical for 8. – og 9. årg. mandag 

• Vi er inviteret ind og se Morsø Gymnasiums musical på mandag, så medbring cykel 

og cykelhjelm. 

8. årg.  

• Sundhedsplejersken kommer til 8. tirsdag, onsdag og fredag. 
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SFO 
 

Pasning i vinterferien 

Vi har hængt vinterferie-sedler på opslagstavlen i SFO’en.  

Seneste tilmelding fredag den 25. januar. 

 

Nyt ansigt 

Vi er så heldige at have fået Nicolaj i SFO’en som vikar. 

 

Menuen uge 4. 

- Mandag: Hotdog 

- Tirsdag: Bente makaroni ret 

- Onsdag: Nuggets m pommes fritter 

- Torsdag: Rugbrød 
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