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Fredagsbrev d. 6. december 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. 

 

Julepyntning i fredags 

 Stor koncentration. 

Hårdt arbejde      

Mellemtrin Piger mellemtrin 

• Der kommer et brev fra Marianne om Lucia-optog/-forberedelse. De har startet forberedelsen 

i dag. 

Overbygning 7.-9. årg. 

• Drama-undervisning på Morsø Gymnasium 

Der er fortsat drama-undervisning i PK-fag på gymnasiet, hvor eleverne får et kursus, der 

skal forberede dem til året forestilling i januar måned.  

8. årg. 

• Sundhedsplejersken mandag 9/12 

Der er undersøgelser mandag, og de fortsætter på nogle nye datoer, der endnu ikke er meldt 

ud. 

9. årg. 

• Naturfagsundervisning på Morsø Gymnasium fredag d. 13/12 

De skal undervises i naturgas, olie og miljø hele dagen af lærere og elever på Morsø 
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Gymnasium. Der kommer lige noget mere info fra Kim på separat mail. 

• Fælles idrætsundervisning på mandag 

Alle skal medbringe idrætstøj, håndklæder, tandbeskyttere og hvad der ellers er nødvendigt 

for at være til idræt med Thomas. 

 

 

 

 

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  

• Der er nye åbningstider i svømmehallen, så svømning vil fremover være fra kl. 15 til 16.30 

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 

 

 

mailto:kontor@loedderupfri.dk

