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Fredagsbrev d. 1. februar 2019 (www.fritime.dk) 
Fælles   

Hovedrengøring lørdag d. 2. februar kl. 8.30-13 

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

runde. 

• Der er morgenmad og -kaffe kl. 8.30 og forventeligt slut lidt hen over middag. 

 

Cirkusskole i Nykøbinghallen søndag d. 3. februar kl. 13-15 

• Søndag er der mulighed for at se cirkusskolen i aktivitet i Nykøbinghallen. Der 

vil være et lille show og efterfølgende workshops, hvor man kan lære jonglering 

og andre fine kunster.  

Alle mellem 3 og 60 år er velkomne, så kom og se om det er noget for dig/jer. 

 
 

Klasse info Fernisering 

  
Vi havde en fin eftermiddag med gæster og bobler. 

Hvis man ikke kunne nå forbi, så hænger billederne i fællessalen lidt endnu, så slå forbi og få 

en virkelig fin oplevelse af gennemarbejdede produkter. 

 

Indskoling Skole/hjem-samtaler (sæt X i kalenderen) 

• 1. årg. tirsdag d. 12.- + torsdag 14. marts 

• 2. årg. onsdag d. 20/2 

Mellemtrin Skole/hjem-samtaler (sæt X i kalenderen) 

• 3. årg. tirsdag d. 19/2 

• 4. årg. tirsdag d. 26/2 og onsdag d. 27/2 

• 5. årg. mandag d. 18/2  

• 6. årg. onsdag d. 6/2 

Overbygning 8. årg.  Mandag kommer sundhedsplejersken. 

8.- og 9. årg. 

8. og 9. klasse deltog i skolevalget med et noget anderledes resultat end det 

landsdækkende blå flertal. Der var et rødt flertal over 75%. Godt at se, at de ikke bare 

følger flertallet😊. 

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


 

      

________________________________________________________________________________ 

      Telefon   9772 4566                           Lodderup@mail.tele.dk                    

             

 
Billede fra vælgermødet i Hanstholm i mandags. 

 

 

SFO 
 

• Husk at tømme garderoberne hver fredag. 

• Tweens skal i svømmehallen på fredag den 8/2 kl. 14-16 og de skal hentes dernede. 

• Hvis I har nogle plakater derhjemme, så tager Tweens gerne imod. 

 

Menuen uge 6 

Mandag: Pastasalat 

Tirsdag: Indianergryde 

Onsdag: Ovn pølseret 

Torsdag: Pitapizza 
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