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Fredagsbrev d. 28. februar 2020 (www.fritime.dk) 
 

 
Lus 

• Vi har fortsat meldinger om at der fundet lus i overbygningen, mellemtrinnet og indskolingen, så tjek 

frisurerne       

 

Jakker 

 

Tid til at forny forårsgarderoben 

Vi skal have bestillinger på windbreakere indsendt næste fredag, så I kan få 

bestillinger med - hvis I er hurtige. 

Vi sætter stativ med ”prøvejakker” på scenen i fællessalen. 

Send en mail med antal og størrelse eller kom ind på kontoret. 

 

Prisen på jakke er 250 kr. 

Sidste chance i dag       

 

I sne står urt og børn i skjul  

  
Vinteren kom i sidste øjeblik. 

 

Corona-virus 

• Verden kom til os på Mors i denne uge, da vi måtte aflyse turen til Sicilien med 5 elever fra 7. årg. i 

slutningen af marts. 

Pga. faren for spredning har de italienske myndigheder nedlagt forbud mod ind- og udrejse i forbindelse 

med skoleudvekslingsprojekter. Vi ved endnu ikke om vi kan gennemføre genbesøgene i Danmark i maj og 

om der eventuelt bliver mulighed for at gennemføre turen senere. 
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Indskoling Teater på Sydvestmors Friskole tirsdag kl. 11 

• Hele indskolingen tager til Hvidbjerg for at se Mimbo Jimbo maler kunst”. De er tilbage 

ved middagstid. 

 

Fastelavn i onsdags 

• Fine udklædninger og aktiviteter 

  

 
Mellemtrin Skole-hjemsamtaler  

• 5. årg. torsdag d. 5/3. Der er sendt mail med tider. 

 

Overbygning 7. årg. 

• Tur til Berlin 

7. tager på dannelsesrejse til Berlin på søndag og er væk hele ugen. 

 

8. årg. 

• Uddannelsesbesøg 

Der er uddannelsesbesøg for alle eleverne i den kommende uge. 

Husk at afmelde jeres barn på det uddannelsessted de skal besøge, hvis de bliver syge. 
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SFO/Tweens 
 
 

Faste aktiviteter: 

Onsdag er spilledag 

Fredag er der oprydning af udearealer. 

 

LUS 

Som skrevet i den anden ende af brevet, så har vi også flere henvendelser i SFO om lus. Tjek efter! 

 

Spirer-møde onsdag kl. 18. 

Vi har møde for kommende spirer på onsdag. Her får vi snakket om, hvordan hverdagen bliver for de unge 

mennesker ved overgang til SFO fra børnehave. 

 

Madplan: 

Der serveres noget spiseligt hver dag. 

Fælles maddag er mandag. 

 

 

 

 
God weekend 

Frank 
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