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Fredagsbrev d. 25. oktober 2019 (www.fritime.dk) 
 

Mørke morgener 

Det er ved at være mørkt om morgenen, så tjek lige at lys og reflekser er i orden, så alle kommer sikkert frem 

og tilbage til skole. 

 

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 Skolernes motionsløb 

 

 
Nogle af de sejeste  

• IS: Felix,  2. kl.  løb 15 km. 

• MT: Mikki og Kristian, 5. kl. løb 20 km. 
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• OB: Anna, 7. kl.  cyklede 50 km og Jonas og Niclas, 9. kl.  løb 17,5 km. 

 

 

 

Indskoling Efterlysning 

• Vi har brug for tomme rengjorte mælkekartoner.  

Overbygning Skolehjem-samtaler 

• 8. årg. onsdag 

• 9. årg. mandag og torsdag 

Der er sendt tidsplaner ud på mail. 

 

Projekt-opgaver 

Uge 45 (4.-9. nov.) skriver 8.- og 9. årg. projektopgaver. Der kommer nærmere info i næste uge. 

 

SFO/Tweens 
Faste aktiviteter: 

• Onsdag er spilledag 

• Fredag er der oprydning af udearealer 

 

Halloween 

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. 

 

Efterårsløb 

Den 7. november afholder vi Efterårs-løb efter samme model som Royal-run 

 

Hemmelig julegaveproduktion 

Damerne kan næsten ikke vente længere, så der startes på julegaver i næste måned. 

 

Afkrydsning 

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

 

Tweens 

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

 

God weekend 

Frank 
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