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Fredagsbrev d. 11. oktober 2019 (www.fritime.dk) 
Hovedrengøring lørdag  

Tak for indsatsen. Det var dejligt at møde op på en ren skole 

 

Fotografering torsdag d. 24. oktober 

Vi har skolefotografering torsdag efter 

efterårsferien. Der bliver sendt en folder med 

eleverne hjem mandag efter efterårsferien, som I 

lige skal udfylde og sende med eleverne til 

fotograferingen. 

 
 

. 

 

Emneuge i uge 41 med skolefest 

Det blev en god uge og en virkelig god fest med skræmmende mad og gæster. 
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Legepladsbyggeri 

 

Legepladsbyggeriet er endelig 

gået i gang, og vi håber det er 

klar meget hurtigt efter 

efterårsferien. 

 

Ny jakke? 

 

I kan bestille windbreaker med skolens logo for 250 

kr.  

 

Man kan prøve jakker, der står på scenen i 

fællessalen. 

 

Derefter sender I bare en mail til skolen med 

bestilling af antal og størrelse. 

 

Vi lukker for bestillinger med udgangen af oktober, 

hvor vi sender ordren til leverandøren 

 

 

 

Klasseinfo 

Fælles Idræt efter efterårsferien!! 

• Vi er fortrinsvis i gymnastiksalen, så medbring indetøj, indesko og håndklæde!!!  

 

Overbygning Naturvidenskabelig interesse?? 

Har man lyst til en vild videnskabelig weekend i København, så er muligheden her:  

https://unf.dk/aktiviteter/2020-01-31/unfs-masterclass-2020/  

 

God efterårsferie 

Frank 
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SFO og Tweens 
Faste aktiviteter: 

• Onsdag er spilledag 

• Fredag er der oprydning af udearealer 

 

Det er åbenbart ikke alle der kan læse fredagsbrevet, jeg går ud fra at det er pga. dårligt syn. Derfor 

fremhæver jeg resten af beskederne. 

• Vi afholder den årlige Haloween-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. 

 

Efterlysning 

• Er der nogen der ligger inde med små glas (ikke syltetøjsglas men mindre eks. glas til babymos) vil 

vi meget gerne have dem. 

 

Aktivitet i efterårsferien 

Til dem der kommer i efterårsferien vil der være mulighed for hygge på højt plan evt. med udflugter. 

  

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. 

 

Rigtig godferie fra SFO’en 
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