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Fredagsbrev d. 15. marts 2019 (www.fritime.dk) 
Fælles Indkaldelse til generalforsamling torsdag d. 11. april 2019 kl. 19.00 

Der indkaldes hermed til generalforsamling med dagsorden ifølge 

vedtægterne: 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent og stemmetællere 

3. Bestyrelsen aflægger beretning 

4. Den tilsynsførende uddyber sin skriftlige 

erklæring 

5. Det reviderede regnskab forelægges til 

orientering 

6. Skolekredsens valg af bestyrelsesmedlemmer 

7. Indkomne forslag 

8. Eventuelt 

Vi arrangerer igen pasning af børn, hvis man har brug for det og slutter af 

med smørrebrød. Så sæt X i kalenderen. 

 

 

Studieturen til Berlin 7.  årg. 

 

Vi havde en rigtig god 

tur til Berlin. Det er 

en spændende by med 

meget at byde på.  

Historiens vingesus er 

meget nærværende i 

byen. Særligt i 

forbindelse med 

Anden Verdenskrig 

og Den Kolde Krig. 

Vi besøgte bl.a. 

Check Point Charlie, 

Berlinmuren og 

mindesmærket for 

mordet på ca. 6 

millioner jøder.  

Vi var også på en 

meget interessant 

rundvisning i 

underjordisk bunker 

fra Anden 

Verdenskrig og Den 

Kolde Krig. 

 

 
 

Der blev også tid til at besøge Berlins olympiske Stadion, Gedächtniskirche, 

Brandenburger Tor og tv-tårnet med Europas hurtigste elevator. Shopping fik vi 

også prøvet. Bl.a. et indkøbscenter med 300 butikker!!  
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I næste vil vi fortælle om turen til morgensang. Vi glæder os…… 
 

 

Suzuki-skolen giver koncert 25/3 til morgensamling 

• Der er tale om elever fra Morsø Suzuki Skole, der kommer og viser, hvad 

de har lært. Der bliver senere på året, forventeligt i maj, mulighed for at 

prøve at spille violin på skolen, hvis man er interesseret.  

 
  

Klasse info  

Indskoling Børnekoncert for 1. årg. i Nykøbing kirke torsdag d. 21 kl. 9.45 

1. årgang,skal være korsangere ved børnekoncerten, hvor de skal synge sammen med 

Sille Grønberg.  

Der er workshop i kirken fra kl. 8.45, og der bliver en lille pause før koncerten.  

Der bliver udleveret lydfiler, som i kan øve efter. 

Koncerten er for alle børn og voksne, der gerne vil have en god musikalsk oplevelse.  

 

Sille Grønberg og Palle Windfeldt er to af landets mest rutinerede musikere med mere end 130 

årlige koncerter i ind- og udland. De står bag musikken til Ramasjang-programmet Rosa fra 

Rouladegade og har desuden udviklet en klassisk børnekoncert i samarbejde med Det Kgl. 

Teater. 

 

Mellemtrin Karusselfremvisning om Grønland tirsdag d. 26/3 kl. 16.30 

Så vender vi kajakken! 
Mellemtrinnet har i udeskoletimerne arbejdet med emnet Grønland på mange forskellige 

måder. 

Mød op til en masse spændende karruselfremlæggelser! 
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Overbygning 9. årg. 

• Sundhedsplejerske kommer og laver undersøgelser tirsdag til torsdag.  

Husk at sende samtykkeerklæringerne med, hvis I ikke allerede har gjort det. 

 

 

 

SFO 

 
Svømning 

Vi gentager succesen med svømning med tweens og 2. klasse. Det bliver fredag den 29. marts. 

 

Påskeferie-planlægning 

Der er nu blevet hængt ferie-seddel op til påskeferien. Senest tilmelding fredag den 5. april.  

 

Madplan: 

Mandag: Æbleskiver  

Tirsdag: Piratens pølsegryde  

Onsdag: Tomatsupper  

Torsdag: Rugbrød  

 

 

God weekend 

Frank 
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