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Fredagsbrev d. 26. april 2019 (www.fritime.dk) 
Fælles Ny bestyrelse 

Der er konstitueret en ny bestyrelse efter generalforsamlingen. Søren Rasmussen er fortsat 

formand, Malene Ris er næstformand. Økonomien er fortsat Morten Svane Bech’s afdeling som 

kasserer og Anja Bundgaard sørger for at fastholde aftalerne i referaterne. Kristine Holm, 

Dorthe Houmøller og Pia Olsen er bestyrelsesmedlemmer. 

 

Mulighed for at prøve violinspil 

  
Alberte fra 0. årg.           Simon fra 1. årg. 

 

Der har været meget gang i 

violinspilleriet i ugens løb.  

Eleverne har tydeligvis haft en god 

oplevelse med Hanne Skou fra Suzuki-

skolen. Prøvetimerne fortsætter i næste 

uge hvor 2.- og 3. årg. får muligheden.  

 
 

 

Jyske Bank-gaver 

Tirsdag morgen havde vi besøg af 

maskotterne fra Jyske Bank, der delte bolde 

og spil ud til 0.- 4. årg. 

De skal nok blive brugt i frikvartererne hen 

over foråret. Der blev også uddelt krammere 

til alle interesserede.  

 
  

 

Klasseinfo  
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Indskoling Udeskole mandag 

• Der skal cykles, så medbring cykel og hjelm + turtaske til vand og madpakke 
Mellemtrin Udeskole onsdag 

• Der skal cykles, så medbring cykel og hjelm + turtaske til vand og madpakke 

 

Overbygning 9. årg. 

• Deltagelse i forcensur 

o Mandag d. 29. i naturfag 

• Blokdage 8.10-12.50 i den kommende periode: (der er lidt ændringer til tidligere 

udmelding.) 

o 30/4 engelsk 

o 1/5 naturfag og matematik 

o 2/5 og 3/5 dansk 

SFO 
Neuf-krig 

Vi afholder neuf-krig på tirsdag. Man medbringer selv våben. Sfo’en har skud/patroner. 

 

Onsdagscykelture 

Anni og Majken vil i den nærmeste fremtid tage en flok børn med på en onsdagscykeltur. Det bliver 

en blanding af Tweens og Sfo. De børn der skal med får særskilt besked. Bliver det populært bliver 

der flere ture. 

 

Golf 

Flemming tager 4 fra Tweens med på en tur til golfbanen på mandag. Her vil der også være tale om 

flere ture.  

 

Nak og æd 

2. klasse tager på Nak og æd tur med Flemming den 20. maj. Denne dag er der ikke alm. Skolegang, 

vi ”pjækker” fra timerne og tager ud for at nakke en fisk. Tilbuddet gælder også for dem der ikke er 

tilmeldt SFO-en. Mere info når vi nærmer os dagen. 

 

Madplan : 

- Mandag: Toast 

- Tirsdag: Pizza 

- Onsdag: Dagens suppe 

- Torsdag: Smørrebrød 

 

 

God weekend 

Frank 
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