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Fredagsbrev d. 22. marts 2019 (www.fritime.dk) 
Fælles  

Bestyrelsesnyt: 
Så nærmer tiden sig til generalforsamlingen, derfor vil vi, fra bestyrelsens side,  gerne 

opfordre jer alle til at møde op d.19-4-2019 

Kom og hør om skolens og bestyrelsens arbejde, udvikling, økonomi, og investeringer 

2018, samt de fremtidige planer og investeringer for 2019.  

Hør også beretningen fra vores tilsynsførende om skolens/ elevernes niveau. 

og sidst men ikke mindst kom og vær med til at takke vores dygtige personale for deres 

store indsats, den hverdag bidrager med.     

 

Glæder os til at se jer 

 

På bestyrelsens vegne 

Søren Rasmussen 

 

 

Erasmus+ tur til 

Slovenien 

I den kommende uge tager 

tre elever fra 7. med Peter, 

Frank og Chenette fra 

børnehaven til Slovenien. 

Vi skal være i hovedstaden 

Ljubljana. Det 

overordnede tema for turen 

er udforskning af de 

enestående drypstenshuler, 

der er på UNESCO’s 

verdensarvsliste. 

 

 

Jesperhusløb 

Der er sendt foldere med hjem med invitation til løbet, der finder 

sted lørdag d. 27. april. 

 

Det kunne være sjovt, hvis vi kunne tilmelde et hold fra 

Lødderup Fri, så er du/I interesseret i at deltage som del af et 

hold, så meld lige tilbage på denne mail, så vi kan lodde 

stemningen. 

 
 

Suzuki-koncert mandag kl. 8.30 

Der kommer en flok unge mennesker inkl. et par af vore egne elever og giver koncert, og laver 

lidt positiv reklame for at spille bl.a. violin 
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Klasse info  

Indskoling  

Børnekoncert for 1. årg. i Nykøbing 

kirke i torsdags 

Det var en rigtig fin oplevelse at være med 

til den store fælleskoncert i går formiddag, 

og nogle af sangene og melodierne kørte  

fint videre i elevernes hoveder, da de var 

retur på skolen. Det har de sikkert også 

gjort for Sille og Palle. Det er er jo ikke 

hver dag Sille og Palle får lov til at synge 

med med stjernerne fra Lødderup Fri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sille Grønberg og Palle Windfeldt 

 

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! 

 

 
 

 

Overbygning 9. årg. 

• Sundhedsplejerske kommer og laver undersøgelser mandag og tirsdag  

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

 

SFO 
 

Svømning 

Vi gentager succesen med svømning i Jesperhus svømmehal fredag den 29/3 med tweens og 2. 

klasse. 

Vi bader fra kl. 14 til 15.30. Børnene skal hentes senest kl. 16 i Svømmehallen.  

Vi vil gerne have tilbagemelding senest torsdag om man ønsker at deltage. 

 

Garderobeplads for 2. årg. 

Da vi pr 1/4 modtager 19 nye børn ”spirerne” kommer vi til at mangle garderobeplads, derfor vil 2. 

kl. få garderobe på den anden side af skolegården. Vi flytter dem en dag i næste uge. 

 

mailto:Loedderup@mail.tele.dk


 

      

________________________________________________________________________________ 

      Telefon   9772 4566                           Lodderup@mail.tele.dk                    

             

Ekstra tøj 

Flere børn mangler extra tøj i deres garderobe tjek venligst om det er dit barn. 

 

Ferieplanlægning 

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

 

Ny praktikant 

Alexander starter i praktik på mandag og skal være hos os i en måned. 

 

Madplan: 

Mandag: Hotwings 

Tirsdag: Pastasalat 

Onsdag: Tomatsuppe  

Torsdag: Rugbrød/rester  

 

 

God weekend 

Frank 
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