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Fredagsbrev d. 12. juni 2020 (www.fritime.dk) 
 

Generalforsamling torsdag d. 18. juni kl. 19  

• Ud fra antallet af tilmeldte kan vi se, at vi kan være i gymnastiksalen. På dagsordenen fremgår det, at 
Pia Olsen er på valg. Det er en fejl. Det er Søren Rasmussen, Kristine Holm Søndergaard, Malene 

Ris og Dorthe Hovmøller der er på valg. 
 

Skoleafslutning 

• Afslutningen bliver noget anderledes end normalt på grund af Corona-reglerne. Vi kan kun afholde 

afslutningsfest med 9. årg. torsdag d. 25. juni. Det er den enkelte elev med forældre, der kan deltage i 

arrangementet. De nærmere detaljer kommer senere. 

• 0.- 5. + 9 årg. afslutter torsdag d. 25. kl. 11.30 

• 6.- 8. årg. afslutter onsdag d. 24. kl. 16. De kan følge 9. klasses aktiviteter på Teams torsdag formiddag. Det 

kommer der også en nærmere plan for. 

 

Tømning af garderober 

• Det er vurderingen, at vi kan ”normalisere” tømningen af garderober, så det fremover kun skal ske 

fredag, så de rengøres inden mandag. Dette gælder både for skole og SFO. 

 
Violinundervisning og -koncert på skolen  

 

Tirsdag og onsdag gav nogle af de elever, der har fået 

undervisning på Morsø Suzuki-skole en fantastisk koncert for de 

øvrige kammerater på skolen. Det er utroligt, så dygtige flere af 

dem er blevet på et års undervisning (der var også nogle imellem, 

der har gået længere). Formålet med koncerten var, udover den 

musikalske oplevelse, at inspirere til at endnu flere elever fik lyst 

til at kaste sig ud i musikken. 

 

Eleverne fik en seddel med, som også kan findes på skolens hjemmeside. Vi startede samarbejdet sidste år, 

hvor 18 prøvede det af og 12 fortsatte, så det må siges at have været en succes. Så spørg lige jeres barn, om de 

var nogen af dem, der var henne og bede Hanne (violin-læreren) om de måtte få en seddel med hjem. Ellers er 

den vedhæftet fredagsmailen.  

At spille violin er først og fremmest at udvikle musikalitet, men det er også en enestående vej til at få øget 

koncentrationsevnen, opøve evnen til at arbejde hårdt og målrettet for at opnå mål man har sat sig, muligheden 

for at deltage i samspil og meget mere. 

 

NAK OG ÆD!! 

• Torsdag den 18/6 afslutter 2. kl.  Nak og Æd. Vi vil i løbet af eftermiddagen tilberede kanin på flere måder. 

Vi vil onsdag etablere lejren med bålplads osv. Det er også her vi går på rov i Mariannes krydderurtebede. 

Der vil være smagsprøver til alle i SFO’en 

 

 

 

Klasseinfo: 
Indskoling Cykeltur til Legind onsdag d. 17. juni 
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• Husk madpakke, cykel, cykelhjelm og turtaske. Vi er på tur hele formiddagen i skoletiden. 

Afslutningsugen 

• Traditionen tro laver vi butik. I år bliver det udendørs marked. Medbring ”varer” til 

markedet i næste uge 

• Afslutningstur til Marianne onsdag d. 24/6. Vi er på skolen igen kl. 14. 

 

 
 

SFO 
 

Royal Run 

• Mandag i uge 26 vil der blive afholdt et af de to årlige Royal Run løb i tidsrummet 13 – 14, der vil blive 

servereret forfriskninger igennem løbet. Der er pokaler til den bedste fra hver årgang og medaljer til alle. 

Husk motionstøj 

 

Solcreme 

• Husk at få jeres børn smurt med solcreme om morgen inden aflevering. 

 

Madpakker 

• Vi spiser madpakker 11.30. Derfor kan en eftermiddagsmadpakke være en god ide, som kan nydes ved 14-

tiden. 

 

Spirene 

• Spirene har i denne uge fået deres sommerferiekuffert med hjem, som skal fyldes med gode minder i løbet 

af sommeren og tages med, når de starter i skolen. 

Vi har i denne uge også afsluttet vores Inderst inde-forløb, hvor vi har snakket om følelser, og spirene har 

selv været oppe og fortælle ud til gruppen hvad der bl.a. kan gøre dem kede af det eller glade. Vi har set 

nogle programmer af Luk op og Luk i samt filmen inderst inde. 

Mappen vi har arbejdet i, må børnene nu få med hjem og eventuelt arbejde videre i, hvis de ikke er helt 

færdige endnu. 

 

 

 

 

 
God weekend 

Frank 
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