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Fredagsbrev d. 7. juni 2019 (www.fritime.dk) 
Fælles  

Erasmus+ 

Vi var på endnu en god tur til Polen med Mathias, Philip og Ditlev fra 7. årg. Turen bød blandt 

meget andet på sightseeing i Gdansk, besøg på Marlborg og samvær og undervisning med 

eleverne fra de andre lande.  

 

 
Majken, Philip, Rikke, Ditlev og Philip. 

 
Gdansk, en smuk by der er genopbygget efter 

krigen med nænsom hånd. 

 
En del af flokken, der rummer deltagere fra Grækenland, Italien, Spanien, Polen og 

Slovenien. 
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Skal der ske noget i sommerferien? Musikcamp for 4.- 6. årg. 

• Musikcamp 3.- 4. august på musikskolen i Nykøbing. Deltagelse er gratis og 

forudsætningerne er lyst. Man behøver ikke at kunne spille for at deltage. Læs om 

arrangementet på www.musikcamp.dk . 

 

Skal jeres barn lære at spille violin? 

• Vi nærmer os sidste frist for tilmelding, der er senest 12. juni. Med baggrund i den store 

interesse, der har været for violinundervisning har Morsø Suzuki Skole og Lødderup Fri 

indgået et samarbejde fra kommende skoleårs start. 

Undervisningen vil foregå en formiddag i ugen på Lødderup Fri. 

Hver elev får ca. 20 minutters individuel undervisning én gang ugentligt, og én gang om 

måneden laver vi et lille sammenspil/fællestime.  

Undervisningstilbuddet kommer til at køre fra august til december. Derefter er der 

mulighed for at gentilmelde sig og fortsætte efter jul i Nykøbing på Morsø Suzuki 

Skole.  

Suzuki forskoleundervisning koster 300 kr. pr måned. 

Tilmelding foregår direkte til Suzuki-skolens leder Hanne Skou.  

Tilbuddet gælder elever fra 0.- til 5. årg. 

I kan tilmelde jer inden 12. juni på mail hskou@live.dk  eller sende en sms til 27 63 16 

16 med barnets navn, klassetrin og alder samt forældres navn, tlf. nr. og mail-adresse.  

 

Ændringer i den kommende uge. 

• Vi har prøver, lejrskoler og skemalægning i gang i den kommende uge, så der vil være 

mange lærer-bytninger. 

 

Klasseinfo  

Indskoling • Onsdag og torsdag er indskolingen på lejrtur til Skibstedborg (ikke så langt fra Hurup 

ved Skibsted Fjord) 

Mellemtrin •  

Overbygning 9. årg. 

• Mundtlig prøve i samfundsfag onsdag og torsdag i næste uge 

 

SFO 
 

 

Spirer-kassen 

Pga. eksamen vil spirerne flg. dage opholde sig i 9. klasse (det store lokale ved fællessalen): 

• 12/6, 13/6, 18/6 og 19/6 

 

Tirsdag 

Tur til Nykøbing, skov og eller strand afhængigt af vejrudsigten. Så husk lille rygsæk og vi skal mødes på 

skolen kl. 8.00. Vi er tilbage på skolen kl. 12. 

 

Billeder fra turen til biblioteket 

mailto:Loedderup@mail.tele.dk
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Potentielle vandkampe 

Det gode vejr er endelig en realitet, i tilfælde af at vi får lyst til vandkamp er det en god ide, at have noget tøj 

i garderoben, som må bruges til dette.  

 

 

 

Madplan : 

 

- Tirsdag: boller i karry 
- Onsdag: toast 
- Torsdag: rugbrød 
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