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Fredagsbrev d. 22. februar 2019 (www.fritime.dk) 
Fælles Generalforsamling torsdag d. 11. april kl. 19 

Generalforsamlingen nærmer sig, så sæt et stort X i kalenderen, hvis I ikke har gjort det. 

Der kommer lidt mere opvarmning til med de kommende fredagsbreve, 

Vær opmærksom på at forslag, der ønskes behandlet skal være bestyrelsen i hænde senest 

fredag d. 1. marts. 

 

Softshell-jakker 

Det er nu lykkedes at finde 

en leverandør af jakker i alle 

størrelser. Vi har således et 

godt tilbud til jer, som Lars 

Larsen ville have sagt: 

Man kan således købe en 

jakke med logo for 250 kr. 

 

Vi har alle størrelser til 

rådighed i februar måned og 

sender derefter en samlet 

bestilling afsted. Jakkerne 

hænger i fællessalen, og kan 

bare sende en mail til 

kontoret med størrelser eller 

kontakte Marianne. 

Så kom forbi og lav en 

bestilling.  

 

 

 

 
 

Klasse info  

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

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

 

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

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

 

Teater på Sydmors Skole og Børnehus torsdag d. 28/2 

• 3.-6. årg. tager til Vils på torsdag kl. 12.30 og er retur ved 14-tiden. 

Overbygning 8. årg. 

• Det gode ungdomsliv tirsdag d. 26/2 kl. 8.15-14.15 

8. årgange på Mors mødes på ungdomsskolen til en fælles dag med oplæg og gode 

diskussioner om det at være ung på Mors. 

Eleverne møder selv ind på ungdomsskolen og får fri derfra. 

9. årg. 

• Virksomhedsbesøg på Bila på onsdag sammen med Kim.  

Der er sendt en mail til jer med yderligere information. 
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• Fælles hygge og overnatning torsdag til fredag 

Fredag er almindelig skoledag efter skema 

 

 

 

 

SFO 
 
Svømning 

Fredag den 1. marts vil der svømning for tweens. Og vi vil gerne invitere 2. klasse med, til dem der 

har lyst. Så husk badetøj 😉  

Vi kører omkring kl. 14, og børnene skal hentes i Jesperhus kl. 16.  

 

Fastelavn 

Vi holder fastelavn mandag den 4. marts.   

Fra kl. 12.45 til 13.30 vil der være mulighed for børnene at blive malet med ansigtsmaling og tage 

deres medbragte udklædningstøj på, så de kan være klar til at slå katten af tønden ovre i 

gymnastiksalen mellem Kl. 14 og 15.    

 

Sygemelding 

Lotte er desværre blevet sygemeldt på ubestemt tid.  

 

Madplan uge 9.  

Mandag: Hotdogs  

Tirsdag: Pasta og kødsovs  

Onsdag: Nuggets og pastasalat  

Torsdag: Rugbrød 
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