
 

      

________________________________________________________________________________ 

      Telefon   9772 4566                           kontor@loedderupfri.dk 

  

                    

             

 

Fredagsbrev d. 17. januar 2020 (www.fritime.dk) 
 
Klasseinfo 

Fælles Nyt telefonsystem 

• Fremover er der kun ét nummer til skolen, børnehaven og SFO’en nemlig 97724566. Herfra 

trykker man sig igennem menuen hen til den afdeling, man skal bruge. Vi satser på, at dette 

bliver en forenkling og en forbedring af mulighederne for at fange én af os, hvis der ikke lige 

er en på kontoret fremover. 

Teateruger 

• Efter næsten to ugers intenst arbejde havde vi fornøjelsen af at vise resultatet frem i går 

aftes. Vi håber, at I havde lige så stor fornøjelse af det som vi. Det har været en virkelig god 

måde at slå året i gang.  

• Teater-og emneuger er fantastiske for de fleste, men for nogen også en udfordring. Når de 

daglige rutiner og rammer brydes op, kan det for nogle opleves som nye muligheder, mens 

andre kun føler utryghed. For os voksne gælder det jo om at få dette doseret i rette mængder, 

så alle må strække sig, men ingen skal jo brække halsen. Jeg håber, det er den oplevelse I 

kan se jeres unger er gået igennem.  

• Der kommer billeder med i det næste fredagsbrev. 

• Tak til jer der var forbi med praktisk hjælp og ekspertise undervejs i projektet. 

Fortælledag fredag d. 24. januar 

• Annelise (den tidligere leder på Ørding Friskole) kommer fredag morgen til 

morgensamlingen og giver en god fortælling, man kan tage med sig på arbejde eller bare 

med sig. Alle er velkomne til at være med og starte dagen på en lidt anden måde. 

 

Skirejse 8.- 9. i næste uge 

• Kåre, Marianne, John og Frank er med på turen i næste uge og der er derfor en række 

ændringer til det normale skema. Det er dog stort set kun kendte ansigter, der vikarierer. 

 

Indskoling Skole-hjemsamtaler 

• 0. årg. 3/2- og 4/2. Der kommer tidsplan 

• 1. årg. 26/2 Der kommer tidsplan 

• 2. årg. 30/1 og 5/2 Der er sendt tidsplan 

Overbygning 8.- 9. årg.  

• 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. 

7.- 8. årg. 

• Teaterstykket 4,1 promille tirsdag d. 28. januar kl. 10.15 på Dueholmskolen 

Stykket er et debatoplæg om alkoholkultur, som Lions Klub tilbyder. Vi har deltaget i det 

gennem flere år, og synes det er meget relevant. 

9. årg.  

Husk at medbringe computere mandag d. 27. januar. 
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SFO/Tweens 
Faste aktiviteter: 

Onsdag er spilledag 

Fredag er der oprydning af udearealer 

 

Ugens aktiviteter 

De første par dage i næste uge vil blive brugt på at finde på plads efter teaterugen. 

Vi arbejder på at finde en fredag i den nærmeste fremtid hvor 2. og 3. år. kan komme til svømning. 

 

Pasning i vinterferien 

Husk tilmelding. Der hænger seddel. 

 

 

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. 

 
God weekend 

Frank 
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