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Fredagsbrev d. 29. november 2019 (www.fritime.dk) 
 
Klasseinfo 

Fælles 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. Det kan nås endnu, hvis man ikke har nået det. 

Skoletandplejen 

• Mandag kommer der besøg til 6.- 9. årg. Tirsdag 0.- 2. årg. Onsdag 3.- 5. årg. 

Mellemtrin Strikkekursus for 4. årg. i PK-fag 

• Vi har igen stor hjælp af bedstemødre, der hjælper med at føre pindene på den rigtige måde. 

  
Kan man identificere stort set ens arbejdsstillinger? 

  
Overbygning 7.-9. årg. 

• Drama-undervisning på Morsø Gymnasium 

Den næste tre gange PK-fag foregår på gymnasiet, hvor eleverne får et kursus, der skal 

forberede dem til året forestilling i januar måned. Alle elever minus musik-valgholdet 

deltager. De hentes med bus onsdag ved middagstid og er tilbage ved 14-tiden. Der laves 

individuelle aftaler i forhold til om man tager tilbage til skolen eller holder fri efter 
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undervisningen. 

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.  

8. årg. 

• Kort forældremøde mandag d. 2. dec. kl. 16.30 

Der er kort forældremøde før ski-infomødet med deltagelse af konsulent Kirsten Juhl fra 

Morsø Kommune. 

 

 

 

 

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. Meld gerne ud om I ønsker at deltage. 

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. Der øves i sfo-tiden frem til dagen. 

Juledekorationer 

• Frem til jul kan der laves dekorationer. Medbring selv lys 

Julefrokost 

• Den årlige julefrokost bliver afholdt den 19. december. Der kommer en liste op, med hvad 

hver enkelt skal medbringe. 

Julepasning i SFO 

• Hvis der er nogen der ved om deres barn kommer eller holder fri den 2. og 3. januar, så skriv 

det venligst på listen, der hænger ved skranken. 

Madplan: 

• Der serveres noget spiseligt hver dag 
 

 
 

God weekend 

Frank 
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