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Fredagsbrev d. 31. januar 2020 (www.fritime.dk) 
 
Klasseinfo 

Fælles Indvielse af legepladser og første spadestik torsdag d. 6. februar kl. 15 

• Kom og vær med til at fejre, at vi har fået gennemført og igangsat nogle af vores 

projekter. 

• Borgmester Hans Ejner Bertelsen kommer og foretager den officielle indvielse af 

vores nye legepladser og hjælper med at tage første spadestik til garderobe-

tilbygningen ved børnehaven.  

Vi håber, at så mange som muligt kommer forbi og nyder en kop kaffe og et stykke 

kage. 

  
 

 

Evalueringsfest med 2014-afgangsholdet 

 

I lørdags havde 

evalueringsfest med 

afgangsholdet fra 

2014.  

Det var, som 

sædvanlig, en god 

oplevelse med snak 

om gamle dage og 

ajourføring af 

livssituationen nu. 

Men det er også en 

struktureret samtale 

om, hvordan 

undervisningen var; 

hvor var det godt, hvad 

kunne forbedres osv. 

og det var en samtale  

om skolens grundlæggende værdier og om og hvordan de kommer til udtryk. Så for alle stor 

gensynsglæde og for os vigtig information om vores daglige virke. 
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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 

Mellemtrin Skole-hjemsamtaler  

• 4. årg. 19. februar. Der er sendt mail med tider. 

• 5. årg. 27/2 og 5/3. Der er sendt mail med tider. 

Overbygning 7. årg. 

• Besøg fra Ørding onsdag 5/2. 

Eleverne til kommende 8. årgang kommer på besøg og planlægger temafest torsdag d. 27/2 

inkl. overnatning. 

 

 

 

 

SFO/Tweens 
 

Glemmetøjskassen tømmes i dag 

• Tjek lige før det går til Røde Kors. 

 
 

 

Faste aktiviteter: 

Onsdag er spilledag 

Fredag er der oprydning af udearealer. 

 

 

Madplan: 

Der serveres noget spiseligt hver dag. 

Fælles maddag er mandag. 

 

Pasning i vinterferien 

Se seddel om pasning i vinterferien. 

 

Støj og larm 

Vi knokler i tiden med at dæmpe lydniveauet, især når vi skal spise.  

Vi har prøvet forskellige tiltag og det er blevet markant bedre, selvom der er et stykke vej endnu. 

Hvis I taler med jeres barn, må I godt nævne hvor vigtigt det er, at lyden dæmpes på visse 

tidspunkter. 

Målet er stadig det rolige børneliv, også når vi ikke spiser. 

 

Nak og æd for 2. klasse 
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Efter vinterferien vil Flemming og 2. klasse begynde forberedelserne til årets Nak og Æd som løber 

af stablen engang til foråret. 

 

 
God weekend 

Frank 
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