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Fredagsbrev d. 7. februar 2020 (www.fritime.dk) 
 

Indvielse af legepladser og første spadestik 

 

 
 

Vi havde en fin markering af, at de nye legepladser er på 

plads, og at der skal bygges ny garderobebygning i 

børnehaven. 

Hans Ejner Bertelsen blev modtaget med blomster fra 

nogle af de yngre elever og nåede at være med på en del 

selfier og skrive autograf.  

 

Arbejdet med udgravning til garderobebygningen starter 

mandag i vinterferien 

 

Læs artikel her: 

 

Der blev klippet snor og taget rigtig mange første 

spadestik efter alle kunstens regler. Læs artikel 

 

  
Billedet er lånt fra Nordjyske 7/2-2020 

 

Tøjindsamling til Tanzania 

“Hej jeg hedder Emma og er tidligere elev på Lødderup friskole. Nu går jeg i 10. klasse på Farsø Efterskole. 
Om cirka 2 måneder rejser jeg til Tanzania i Afrika sammen med skolen. Vi skal blandt andet besøge 
børnehjem og prøve at bo hos en tanzaniansk familie. I den forbindelse vil jeg høre, om der er nogen, der har 
tøj og sko i størrelse 0-12 år, som I ikke længere bruger, og som I har lyst til at donere til nogle fattige børn? 
Jeg har lavet en aftale med min tidligere klasselærer Britt om, at l kan aflevere det til hende - på forhånd 
tak” 
 

Lus 

• Brug vinterferien til at få tjekket og behandlet for lus, så vi kan mødes lusefri om en uge. 
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Hovedrengøring i lørdags 

• Tak for indsatsen i lørdags. Det er dejligt for alle at møde ind på en rengjort arbejdsplads 

Indskoling Skole-hjemsamtaler 

• 1. årg. 26/2. Der kommer tidsplan 

Fastelavnsarrangement onsdag d. 19. februar 

• Der er sendt brev med info. 

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 8. årg. 

• Sundhedsplejerske 17/2 og 24/2 

 

 

SFO/Tweens 
 
 

Faste aktiviteter: 

Onsdag er spilledag 

Fredag er der oprydning af udearealer. 

 

 

Madplan: 

Der serveres noget spiseligt hver dag. 

Fælles maddag er mandag. 

 

Lus 

Så er der lus igen, tjek venligst jeres barn. 

 

Pasning i vinterferien  

I vinterferien vil det være børnehaven der åbner og SFO’en der lukker. 

Da der kun kommer få børn i SFO i næste uge, vil alt ikke være det man plejer, men I kan godt 

glæde jer, vi vil råhygge hele ugen      .  

Der er som vanligt maddag mandag. 

 

Svømning 

Det var en kæmpe glæde at have 2. kl. med til svømning så det vil vi gerne igen.  

Næste gang bliver fredag i uge 8 den 21/2. 

 

Nak og æd for 2. klasse 

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

af stablen engang til foråret. 

 
God vinterferie 

Frank 
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