
 

      

________________________________________________________________________________ 

      Telefon   9772 4566                           Lodderup@mail.tele.dk                    

             

 

 

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

Softshell-jakker 

Sidste chance for bestillinger. 

Næste uge er den ubetinget 

sidste chance i denne 

omgang, hvis det ikke lige er 

lykkedes at nå forbi. Prisen er 

250 kr. 

 

Jakkerne hænger i 

fællessalen, og kan bare 

sende en mail til kontoret 

med størrelser eller kontakte 

Marianne. 

 

 
 

Studieturen til Berlin for 7. årg. 

På grund af Peters og Kåres deltagelse i 7. årg. dannelsesrejse til Berlin vil der være en 

del vikarer i deres timer. Det er alle kendte lærere, der ikke har 8. årg. i næste uge pga. 

deres deltagelse i uddannelsesbesøg. 

 
 

Klasse info  

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

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

 

Mellemtrin Romanlæsning i 6. år. 

• I tirsdags lavede vi gipsmasker i 6. kl. Det er i forbindelse med, at vi læser en 

bog i dansk, der hedder Tokes maske. De var friske og gik meget op i det. 

 
Overbygning 8. årg. 

• Uddannelsesbesøg 

Man møder som aftalt ved Arenaen, hvis turen går til Skive, Thisted eller 

Landbrugsskolen. Ellers møder man på de uddannelsesinstitutioner, der er på ens plan. 

Husk at sygemeldinger skal ske til det uddannelsessted, man skulle have været på.  
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9. årg.  

Hygge, pizza, tilbage i indskolingen, karaoke, bordtennis, sidste overnatning på Lødderup 

Friskole...... 

  
 

  

 
 

• Matematik-fagdag fredag d. 8. marts  

John og klassen arbejder med matematik hele dagen. De får fri ved 13-tiden. 

 

 

 

SFO 
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Fortsæt tålmodigt læsningen 😊 

 
Fastelavn 

Vi holder fastelavn mandag den 4. marts.  Fra kl. 12.45 til 13.30 vil der være mulighed for 

ansigtsmaling og tage børnene kan tage deres medbragte udklædningstøj på, så de kan være klar til 

at slå katten af tønden i gymnastiksalen mellem kl. 14 og 15.    

Efter tøndeslagning spiser vi hjemmebagte fastelavnsboller. 

 

Påskeferie-pasning 

Der bliver opsat en seddel ang. fri i påskeferien 

 

Madplan uge 10 

Mandag: Tøm fryseren 

Tirsdag: Pastasalat 

Onsdag: Tøm fryseren 

Torsdag: Tøm fryseren 
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