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Fredagsbrev d. 27. september 2019 (www.fritime.dk) 
 

Hovedrengøring lørdag d. 5. oktober 

Nu har vi været i gang et stykke tid, og det er tid for første hovedrengøring. 

Der er vedhæftet liste med deltagere. Hvis man er forhindret i at deltage, så kontakter man bare én fra 

”vinterholdet” og bytter. Listen over hovedrengøring findes på hjemmesiden under Forældre/Folder for 

skoleåret. 

 

Emneuge og skolefest 

I uge 41 har vi emneuge og temaet bliver halloween. Alle skal på forskellige måder arbejde med temaet og 

onsdag d. 9. oktober er der skolefest fra kl. 18.00-20.30 for hele skolen. 

Der kommer nærmere information i næste uge, men sæt kryds i kalenderen!  

 
Legeplads 

•                  
Vi forventer, at legepladsbyggeriet går i gang i uge 41. Dette er billeder fra noget af den 

legeplads, som leverandøren har opsat på Udefriskolen  i Fabjerg. 

Vi glæder os til, at få nye udfoldelsesmuligheder i dagligdagen. Det har været en lang og 

besværlig udvælgelsesproces, men nu er ventetiden snart ovre. 

 

Koncert-mulighed søndag d. 6. oktober 

Vi har nederst i brevet indsat en invitation 

fra violinskolen, hvor man har mulighed for 

at se den kendte violinist Kim Sjøgren i 

aktion, også sammen med nogle af vore 

egne elever. 
Der er sendt en indscannet invitation med 

fredagsbrevet. 

  
 

Spil trompet, guitar eller trommer på Lødderup Friskole 

• Vi har delt foldere ud til interesserede elever med et fantastisk tilbud om instrumentalundervisning i 

samarbejde med Morsø Musikskole. Undervisningen foregår på vores skole. Vi sender en scannet 

version til jer. 

 

Klasseinfo 

Mellemtrin 3.- 4. årg. Idrætsdag på Skyum Efterskole torsdag d. 3. oktober 
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• De skal fra skolen 8.10 og er tilbage 14.30 

• Jane sender brev med nærmere info 

 

Udeskole fredag d. 4/10 

• Medbring cykel og cykelhjelm 

 

 

 

SFO-nyt 
 

Faste aktiviteter: 

• Onsdag er spilledag 

• Fredag er der oprydning af udearealer 

 

 

Disco-party 

Det var en kæmpe succes med disco-festen. Der var flere der sagde, at det var den bedste fest, de 

havde været til. 

Konklusionen må være, at det må der gerne komme lidt mere af. Samtidig vil vi forsøge at holde 

disse arrangementer i SFO-tiden, så børene også en mulighed for at være friske dagen efter. 

Der er flere der har ønsket at lave cirkus igen, så mon ikke at vi får en forestilling biXet sammen. 

Der er også snart halloween så 3. årg. er i tænkeboxen i forhold til det UHYGGELIGERUM!!  

 

 

Afkrydsning 

Alle bedes krydse sig af, når de kommer og går, gælder også tweens!       

Majken er i tweens mandag, torsdag og fredag, Camilla tirsdag og onsdag. 

 

Fælles maddag er mandag. 

 

Efterlysning 

Vi kunne godt bruge nogle forskellige servietter med motiver på. Ligger I inde med nogle, tager vi 

meget gerne imod. 

Vi har fået de pap-rør, vi har brug for så tak for det 

 

Mad uge 40 

Mandag Indianergryde 

Tirsdag Biksemad 

Onsdag Tomatsuppe 

Torsdag Madbrød 

 

God weekend 

Frank 
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