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Fredagsbrev d. 10. maj 2019 (www.fritime.dk) 
Fælles  

Ansøgning om støtte til nedbringelse af skolepengebetaling 2019/20 

• På hjemmesiden ligger ansøgningsskema i menuen ”Fripladstilskud” under ”Forældre”. 

Dette skal udfyldes og sendes retur til skolen sammen med husstandens årsopgørelse 

2018 fra skat. 

• Ansøgningsskema mv. skal være retur senest 31. maj, siger Lisbeth😊 

 

Prøveafvikling 

• Pga. prøver kommer der indimellem andre lærere ind til eleverne i den kommende tid. 

 

Praktikant i indskoling og Spirer 

• Mandag starter Jesper i Praktik og skal være her i 3 måneder. Han kommer fortrinsvis til 

at arbejde med indskoling og Spirer.  

 

Klasseinfo  

Indskoling Udeskole mandag 

• Der skal fanges haletudser, så der skal medbringes  

o 1. turtaske til vand og madpakke 

o Gummistøvler 

o Og gerne et fiskenet, hvis man har et. Husk at skrive navn på det. 

Idrætsdag på Bjergby Friskole onsdag 15/5 

• De er retur på skolen ca. 12.45. 

• Husk tøj efter vejrudsigt og turtaske med madpakke og drikke. 
Mellemtrin Udeskole onsdag 

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

Tjek lige kæde-stramningen og lufttrykket i dækkene😊 

 

Overbygning 7. årg.  

• Der holdes Blå Mandag torsdag d. d. 16. maj 

9. årg. 

• Biologiprøve tirsdag 14/5 kl. 9-9.30 

 

SFO 
 

 

Cykeltur 

Der cykles igen på onsdag, dem der skal med får besked mandag. 

 

Nak og æd 

Nak og æd for 2. årg. er flyttet til torsdag den 23. maj. 
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Golf 

Vi har haft stor fornøjelse med at spille golf nede på fodboldbanen i den forløbne uge, mon ikke at 

det også forsætter i næste uge. 

 

Spirer 

• Spirerne arbejder i øjeblikket med følelser. 

Tweens 

• Heidi har wellness med pigerne fra Tweens på torsdag, drengene rå hygger sammen med 

Rasmus, mon ikke det bliver til en god film, chips og popcorn.  

• Mandag laver alle Tweens selv mad, de skal lave forårsruller fra bunden, så det bliver nok 

senere at de spiser end normalt. 

 

Det sædvanlige: 

Tøm garderoben, lus, vi har lukket dagen efter Kr. Himmelfart, vi har lukket Grundlovsdag, Husk 

tilmelding til sommerferiepasning. 

 

 

Madplan : 

- Mandag:  Hjemmelavede forårsruller 

- Tirsdag: Pita 

- Onsdag: Madam frosts overraskelse 

- Torsdag: Smørrebrød 
-  

 

 

God weekend 

Frank 
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