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Fredagsbrev d. 5. april 2019 (www.fritime.dk) 
Fælles   

HUSK generalforsamling torsdag d. 11. april kl. 19.00 

Vi fremlægger planerne for nyt naturvidenskabeligt faglokale, garderobehus-bygning i 

børnehaven og nye legepladser. Udover dette vil der også blive mulighed for at høre noget om 

2025-tankerne i forhold til vores samtaler i efteråret. 

  

 

 

Jesperhusløb 

 

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

sted lørdag d. 27. april. 

 

Der er ikke kommet så mange tilbagemeldinger endnu. Tjek lige af 

om I har lyst til en fælles familieoplevelse. 

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. 

 

 

 

 

Fagugen op til påske 

Der er faguge med klasselærerdage fra 8.10-12.50 

• Som det fremgår af ”Klasseinfo”, vil der foregå en masse 

forskellige ting for de forskellige årgange. Blandt andet 

bliver nogle af projektarbejderne fra 8. og 9. fremlagt for de 

øvrige elever på skolen på onsdag. 

• Fredag laver vi fælles affaldsindsamling i lokalområdet 

• Fredag bliver der også en fællesturnering i brandbold  (et 

rundboldspil med færre konflikter indbygget) for alle elever. 

 

 

 

 

X/Y-faktor i den sidste uge inden sommerferien 

Vi havde planer om at nå det i fagugen, men må erkende at det 

presser programmet for meget. Når vi lige er lidt tættere på, melder 

vi den eksakte dag ud, så man evt. kan komme og få ”én på 

oplever’n” 
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Klasseinfo  

Indskoling Infobrev 

Der er sendt en mail med info fra indskolingslærerne 

 

Påskekyllingerne knækker lystigt 

              
Overvågning ved rugemaskinen              Liv og glade dag under varmelampen 

Mellemtrin 3.- 4. og 6. årg. biblioteksbesøg i Nykøbing mandag 

• Eleverne har brug for turtaske med plads til madpakke og drikkedunk. 

5. årg. 

• Kim vikarierer for Peter mandag og tirsdag pga. af Peters deltagelse i kursus. 

 

5.- 6. årg. fodboldturnering på Blidstrup torsdag d. 11/4 

• Eleverne deltager i fodboldturnering med øvrige 5.-6.- klasser fra friskolerne. De tager 

afsted 8.10 med bussen og er retur 13.30. De får mad på efterskolen efter kampene, så I 

skal ikke lave madpakke til dem den dag. 

 

Overbygning 7.- 9. årg. 

• Der er projektfremlæggelse mandag og tirsdag. 

8. årg. 

• Husk underskrevne praktikpapirer senest torsdag. 

• Fredag er der førstehjælpsundervisning, som ungdomsskolen står for. 

• Torsdag er der skriftlig dansk-prøve. Eleverne har fri efterfølgende 

9. årg. 

• De deltager i Undervisningsministeriets forcensur torsdag og fredag. Torsdag i 

matematik, hvor de har fri efterfølgende og fredag i naturfag, hvor de går i undervisning 

efterfølgende. 
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SFO 

Vi har i denne uge budt de nye Spirer velkommen i SFO’en. 

 

Vi opfordrer til at gå børnenes garderober igennem, så de evt. har en tynd termojakke eller en tyk 

trøje, de kan tage på de dage, hvor det kan være for varmt at lege i flyverdragt/vinterjakke osv.  

 

Husk desuden at garderoberne skal tømmes hver fredag, så rengøring kan komme til 😊 

 

Madplan uge 15: 

- Mandag: Nuggets med kartoffelbåde 

- Tirsdag: Indianergryde 

- Onsdag: Sandwich med ægge/tun salat 

- Torsdag: Rugbrød 

 

 

God weekend 

Frank 
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