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Fredagsbrev d. 22. november 2019 (www.fritime.dk) 
 
Klasseinfo 

Fælles Juleklippedag fredag d. 29. NOVEMBER!! Kl. 8.10-11.45. 
Vi holder traditionen tro juleklippedag sidste fredag i NOVEMBER for hele skolen. 

Forældre, bedsteforældre og andre interesserede er meget velkomne til at deltage, så sæt et X 

i kalenderen og giv invitationen videre.  

Tak til alle jer, der gjorde opmærksom på den lille detalje i sidste fredagsbrev- en eller to 

måneder fra eller til       

 

• Vi mødes til morgensang i fællessalen. 
• Man må meget gerne medbringe saks, limstift, bedsteforældre og eller andre 

pårørende, hvis man har mulighed for det. Dette gælder alle klassetrin. 

• Der er mulighed for at købe æbleskiver. Husk mønter. 

 

Julearrangement søndag d. 15. december kl. 15-18 

• Vi mødes i Lødderup Kirke til gudstjeneste med Lucia-optog og går efterfølgende i 

fakkeltog til skolen, hvor der er en lille julekoncert med elever fra indskolingen. 

mellemtrinnet og musikvalgholdet.  

• 7. årg. sælger æbleskiver. 

 

Gavesæk  

• Traditionen tro kan man være med i gavetrækning til morgensamlingen i december 

måned. Man skal bare aflevere en indpakket gave (ikke slik) til maks. Kr. 20,- på 

kontoret for at deltage.  

 

Invitation fra Fredsø Forsamlingshus 

• Nederst i brevet en invitation til endnu en juletradition fra Fredsø Forsamlingshus 

 

Nye praktikanter 

• Vi har fået Svend og Kaj i praktik, som vil gå og hjælpe med det praktiske i den 

nærmeste fremtid. 

Orm 

Der er tilfælde af børneorm i både indskoling og mellemtrin i øjeblikket, så vær lige ekstra 

opmærksomme. 
 

Overbygning 8.- 9. årg. 

• Informationsmøde om skitur for 8.-9. klasse mandag d. 2. dec.  kl. 17. Vi gennemgår 

turens rammer og indhold sammen med forældrene fra Sydvestmors Friskole, der 

også kommer og deltager i mødet.  
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SFO/Tweens 
Faste aktiviteter: 

• Onsdag er spilledag 

• Fredag er der oprydning af udearealer 

Julegaveproduktion 

• Der laves julegaver i den helt store stil. I har noget at glæde jer til. 

Svømning  

• Tweens tager til svømning fredag den 6/12. 

Lucia-optog 

• Der holdes Lucia-optog fredag den 13/12 sammen med børnehaven. Vi starter kl. 14. Der er 

kaffe på kanden og småkager til ganen. 

Glemmekassen 

• Glemmekassen tømmes næste fredag. 

Madplan: 

• Der serveres noget spiseligt hver dag 
 

God weekend 

Frank 

 

Fra Fredsø Forsamlingshus                                         

Årets andespil 

Mandag den 25. nov. Kl. 19.30 

Fredsø Forsamlingshus 

                                 
 

Drikkevarer og kaffe kan købes 

Alle er velkomne 

Hilsen Bestyrelsen 
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