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Fredagsbrev d. 13. december 2019 (www.fritime.dk) 
 
Klasseinfo 

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

• Vi mødes i Lødderup Kirke kl. 15 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.  

• En detalje i forhold til fakkeltoget: Vi havde lidt bekymringer over faklerne og måden de 

kom til skolen sidste år, hvor en del fakler ”gik uden voksne”. Af hensyn til sikkerheden er 

det derfor familierne, der får en fakkel med. Man kan selvfølgelig ”ekspres-adoptere” nogle 

børn, hvis de er med uden forældre. 

• 7. årg. sælger æbleskiver, så medbring gerne nogle kontanter       

 

Koncert med violinisterne fra Suzuki-skolen 

 

Torsdag havde vi en flot 

koncert til morgensamlingen af 

alle de seje unge mennesker, 

der har kastet sig ud i at 

udforske violin-spillets svære 

kunst. Det var en virkelig flot 

oplevelse, hvor alle gjorde 

deres bedste og forhåbentlig var 

med til at inspirere kammerater 

til at tage udfordringen op. 
 

 

Gymnasiets kor synger tirsdag morgen 

• Vi får besøg af gymnasiets kor, der giver en prøve på deres færdigheder tirsdag morgen. Alle 

er velkomne til at komme og være med. 

 

Juleafslutning fredag d. 20. december  

• Der er fælles morgensamling kl. 8.10 og derefter julehygge/-oprydning i klasserne. 

• 11.15 er der fælles afslutning i fællessalen med julefortælling og sange. 

• Vi slutter 11.45 og går på juleferie til mandag d. 6. januar. 

Mellemtrin Luciaoptog søndag 

For at alt kan nås med 

omklædning osv. skal pigerne 

mødes senest kl. 14.40 i 

kapellet/graverhuset ved siden af 

kirken på søndag. 
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3. årg. 

• Onsdag er 3. årg. på besøg hos Janette sammen med Kirsten. 

 

Overbygning 7.-9. årg. 

• Drama-undervisning på Morsø Gymnasium 

Der er fortsat drama-undervisning i PK-fag på gymnasiet, for sidste gang.  

 

 

 

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. 

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. Liste kan ses nederst i brevet. 

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 

 
Garderober og gavesæk 

• Husk at tømme garderoben og gavesæk inden jul. 
 

God weekend 

Frank 

 

1.KLASSE SKAL MEDBRINGE 

Karoline 15 kogte og pillede æg 

Sofia 15 kogte og pillede æg 

Marie 15 kogte og pillede æg 

Johan 2 bacon leverpostej + 2 agurk 

Christoffer 2 bacon leverpostej + 2 agurk 

David 2 bacon leverpostej + 2 agurk 

Liva 25 små frikadeller 

Emil 25 små frikadeller 

Luna 25 små frikadeller 

Lauge 25 små frikadeller 
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Laurits 25 små frikadeller 

Christian 25 små frikadeller 

 

2.KLASSE SKAL MEDBRINGE 

Philippa 25 små frikadeller 

Felix 25 små frikadeller 

Laura 3 pk. stegt bacon  

Kristoffer 3 pk. stegt bacon  

Clara 3 pk. stegt bacon 

Carl K 3 pk. stegt bacon 

Carl V 2 pk. smør + 1 pk. cherrytomat + 5 mini slikposer fra haribo 

Evelin 2 pk. smør + 5 slikkepinde 

Frederik 10 for-stegte kyllingelår 

Julie 10 for-stegte kyllingelår 

Gro 10 for-stegte kyllingelår 

Kristian 10 for-stegte kyllingelår 

Karla 10 for-stegte kyllingelår 

Frederik 10 for-stegte kyllingelår 

Simon 10 for-stegte kyllingelår 

August 2 sp. Marmelade + 5 slikkepinde 

Kamma 10 for-stegte kyllingelår 

Atle 3 pk. cherry tomater 

Petra 20 æbleskiver + 5 slikkepinde 

Frida 20 æbleskiver + 5 slikkepinde 

 

3.KLASSE SKAL MEDBRINGE 

Frederik J 20 æbleskiver + 5 slikkepinde 

Frederik L.B. 20 æbleskiver + 5 slikkepinde 

Amalie 20 æbleskiver + 5 slikkepinde 

Asger 20 æbleskiver + 5 slikkepinde 

Sara 20 æbleskiver + 5 slikkepinde 

Daniel 20 æbleskiver + 5 slikkepinde 

Lærke 20 æbleskiver + 5 slikkepinde 

Isabell 20 æbleskiver + 5 slikkepinde 
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