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Fredagsbrev d. 1. november 2019 (www.fritime.dk) 
 

Lus  

• Der er desværre fundet lus, denne gang på mellemtrinnet, så få lige tjekket frisurerne. 

 

 

Mørke morgener Indendørsaktiviteter 
 

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. 

  

Der er gang i bordtenniseriet igen. 

For formedelst en 20’er kan man købe et vinderbat 

og -bold på kontoret 

 
 

 

 

Klasseinfo 

Fælles Erasmus + projektet 

• Vi tager på den første af de to planlagte ture i dette skoleår. Turen går til Grækenland, 

nærmere bestemt Piræus i Athen, hvor nogle af eleverne fra 7. årg. får mulighed for at 

besøge Athen og specielt arbejde med Akropolis sammen med elever fra Italien, Spanien, 

Slovenien, Grækenland og Polen. På turen deltager Karina, Lone, Frank og Vivi.  

I kan læse mere på hjemmesiden. 

• Det betyder også, at vi har Lucas og Heidi, som I kender fra SFO til at vikariere i den 

kommende uge. 

 

Indskoling Efterlysning 

• Vi har fortsat brug for tomme rengjorte mælkekartoner.  

Mellemtrin Teater på Sydmors Skole og børnehus mandag d. 4/11 

• Der er forestilling kl. 10.30 og eleverne er tilbage ved 12-tiden. 

Overbygning Projektopgaver 

• Uge 45 (4.-9. nov.) skriver 8.- og 9. årg. projektopgaver. 

mailto:kontor@loedderupfri.dk
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• Mandag og tirsdag d. 11.- og 12. nov. er der projektfremlæggelse. 

8.- 9. årg. 

• Teater 

Efter 9. årg.’s fagprøve onsdag 13/11 er der teaterforestilling på skolen kl. 12.30. Det er en 

forestilling, som bl.a. nogle af vore tidligere elever har været med til at sætte op. 

9. årg.  

• Fagprøver 

o Engelsk onsdag d. 13/11 

o Tysk torsdag d. 14/11 

o Matematik fredag d. 15/11 

o Dansk onsdag d. 20/11 

Efter fagprøverne er der undervisning efter skema. 

 

SFO/Tweens 
Faste aktiviteter: 

• Onsdag er spilledag 

• Fredag er der oprydning af udearealer 

 

Halloween 

Tak for Halloweenkager de smagte uhyggeligt godt. 

 

Efterårsløb 

Den 7. november afholder vi Efterårsløb efter samme model som Royal-run.  
Der løbes mellem kl. 14 og 15. Efterfølgende er der æbleskiver til alle. 

Den, der løber flest omgange vinder pokalen. Alle får en medalje af ”ægte” guld. 

 

 

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 

mailto:kontor@loedderupfri.dk

