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Fredagsbrev d. 10. januar 2020 (www.fritime.dk) 
 
Klasseinfo 

Fælles Nyt garderobe-rum i børnehaven 

Vi er næsten klar til at sætte 

byggeriet i gang (der mangler 

bare en byggetilladelse      ), 

men ellers er vi færdige med 

afklaring af tilbud mv. 

Som alle, der har haft børn i 

børnehaven, vil vide, så vil det 

blive en stor forbedring at 

komme til en stor og 

overskuelig garderobe. 

Efter planen forventes 

tilbygningen at vare 2-2½ 

måned. 

 I den periode vil vi alle skulle 

indstille os på, at dagligdagens 

rutiner vil være lidt ændrede, 

men det er bøvlet værd. 

 

 
 

 

Legeplads i vuggestuen 

Legepladsbyggeriet i vuggestuen går efter 

planen i gang i næste uge, så det bliver en 

aktiv vinter og forår vi går i møde. 

 

Teater uger 13.-17. januar 

• Vi er godt i gang med teatret i alle afdelinger. Der bliver knoklet, øvet, sunget og spillet i 

alle kroge og hjørner. 

• Der bliver generalprøve torsdag formiddag kl. 10, hvor man er velkommen, hvis man er 

forhindret om aftenen. 

• Premiereaftenen torsdag er delt op i to afdelinger: 

o Indskolingen spiller kl. 18 hvor forestillingen tager udgangspunkt i bl.a. Gummi 

Tarzan og Pippi Langstrømpe  

o Mellemtrinnet spiller ”Prins Rock og Prins Swing”. Overbygningen  spiller 

”Kærlighed ved første hik”. 

 Der spilles to gange: 18.30 og 19.30, så alle kan nå at se alle forestillinger. 

• Undervisningen starter kl. 8.10 hver dag og slutter 12.50 alle dage bortset fra torsdag d. 16. 

hvor vi slutter efter generalprøven ca. kl. 12 

• Fredag er der oprydning og klasselærerdag. Vi slutter kl. cirka 12. for alle. 

 

Lus 

• Vi har meldinger om lus både i indskoling og mellemtrin. 

 

Indskoling Husk teater-produktionsaften mandag kl. 16.30      Der er sendt brev med hjem. 

 

Legetøjsdage i 20202 

• Mandag er legetøjsdag, og kun mandag!!!  
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Det er vigtigt, at legetøj kun er med om mandagen, da der ellers opstår for mange 

uproduktive konflikter, der tager tid og energi fra de øvrige dagsordner, vi har med eleverne. 

 

 

Overbygning Skirejse lørdag d. 18/1-torsdag d. 23//1 

• Vi skal mødes på skolen lørdag d. 18/1 kl. 15.30 

• Vi er retur torsdag d. 23/1 kl. 23 på skolen. 

 

 

 

SFO/Tweens 
Faste aktiviteter: 

Onsdag er spilledag 

Fredag er der oprydning af udearealer 

 

Lus 

Så er der lus igen, tjek venligst jeres barn. 

 

Pasning i vinterferien 

Der kommer en seddel op om pasning i vinterferien. 

 

Fodboldturnering 

Lucas vil arrangere en fodboldturnering i den kommende tid. 

 

Madplan: 

Der serveres noget spiseligt hver dag 

  

 

Afkrydsning 

Alle bedes krydse sig af, når de kommer og går, gælder også tweens. 

 

Fælles maddag er mandag. 
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