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Fredagsbrev d. 4. oktober 2019 (www.fritime.dk) 
 

Hovedrengøring lørdag d. 5. oktober 8.30-12 

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.  

Hvis I ikke kan finde nogen at bytte med, så kontakt lige kontoret, så samler vi jer evt. sammen til 

tiloversbleven opgave eller flytter jer til vinterholdet. 

 

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.  
 

Emneuge i uge 41 2019 med skolefest onsdag aften 

Hermed en oversigt over aktiviteter m.m. i emneugen/fagugen: 

• Alle møder hver dag kl. 8.10-12.50 undtagen torsdag, hvor skoledagen slutter kl. 12.00 (og 

selvfølgelig til skolefesten onsdag kl. 18.00-20.30). 

• Eleverne deles i aktivitetsgrupper således, at alle bidrager til festforberedelserne. Da 

motion/bevægelse er en del af programmet hver dag, bedes man have tøj/fodtøj med til 

dette.  

• Skolefesten er gratis. Man skal have spist aftensmad hjemmefra og meget gerne møde 

udklædt kl. 18, hvor der i løbet af festen vil være mange forskellige aktiviteter såsom 

hoppeborg, tivoli, dans m.m. Man vil få (u)lækre forfriskninger i løbet af aftenen. 

• Torsdag er oprydnings- og hygge/filmdag og fredag deltager vi i Skolernes Motionsløb, som 

8. klasse planlægger. 
 

Motionsdag på Lødderup Friskole 

Fredag d. 11/10 er der motionsdag. Det er 8. klasse som står for arrangementet. Alle møder til morgensang 

kl. 8.10 og man har fri kl. 12.50. I år er der følgende ruter: 

Løberuter:  

▪ Fredsø rundt 2,5 km. 

▪ Højris tur/retur 10 km. 

Cykelrute: 

▪ Cykelbroen tur/retur 5 km. 

 

Børnene har godt 2 timer til rådighed, og derfor 

skal de som minimum gennemføre følgende 

distancer: 

• Indskolingen min. 2,5 km løb. 

• Mellemtrin min. 5 km løb eller min. 10 km cykling. Man må dog gerne løbe 10 km ruten. 

 

• Overbygning min. 10 km løb eller 20 km cykling. 
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Der uddeles traditionen tro pokaler.  

Efter de fysiske strabadser er der boller og frugt til alle i fællessalen. 

Så medbring et stk. frugt pr. elev som afleveres i køkkenet om morgenen.  

Vi glæder os til en sjov og aktiv dag!  

Hilsen 8. klasse og Kåre 

 

Klasseinfo 

Indskolingen Billeder fra vores insekthotel, der er bygget i Legind Skov 

   
 
Efterlysning 

• Vi kan bruge rene syltetøjsglas og kastanjer (gerne store!) 

 

Mellemtrin Billeder fra 3.- 4. årg.’s idrætsdag på Skyum Efterskole  

    
 

SFO-nyt 
Faste aktiviteter: 

• Onsdag er spilledag 

• Fredag er der oprydning af udearealer 

 

Halloween-kaffe torsdag d. 31. oktober 

Vi afholder den årlige Halloween-kaffe torsdag den 31. oktober. Der er kaffe på kanden fra kl. 14 til 

16. 

3. Klasse sørger for uhygge til de små. 

Er der nogen der har tid og lyst må man meget gerne bage en uhyggelig god kage til anledningen. 
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Er der nogen der ligger inde med små glas (ikke syltetøjsglas men mindre eks. glas til babymos) vil 

vi meget gerne have dem. 

 

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. 

Vi kunne godt bruge nogle forskellige servietter, gerne med motiver på. Så hvis der er nogen, der 

ligger inde med nogle, tager vi meget gerne imod dem        

 

Mad uge 41: 

Mandag   æggekage 

Tirsdag    tomatsuppe 

Onsdag    tarteletter 

Torsdag   nuggets med kartofler 

 

God weekend 

Frank 
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