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Fredagsbrev 28. august 2020 
 

Ang. obligatorisk brug af mundbind i busserne 

• Vi er lige ved at undersøge om Morsø Kommune stiller mundbind til rådighed for alle elever, der 

kører med bus til skole. Der kommer en mail om dette. 
 

 

Klasseinfo 

Alle Brætspil eller lignende 

• Har I brætspil eller lignende, som I ikke bruger mere, så vil vi gerne hjælpe jer med 

oprydningen. Vi kan bruge dem til indendørsaktiviteter, når det regner. 

 

Sangbog  

• Fra 3. kl. og opefter skal man have en sangbog. Man skal bare hente den på 

kontoret, så kommer der en ekstra opkrævning på 150 kr. på skolepengebetalingen 

måneden efter. 

 

 

Indskoling Høsttema 

• Der arbejdes med høsttema, så har I mulighed for at sende frugt fra egne avl med, 

vil vi meget gerne modtage det. 

Mellemtrin Udeskole torsdag 

• Mellemtrinnet skal cykle til stranden ved Nykøbing på torsdag i udeskole, så de skal 

medbringe cykel, cykelhjelm og turtaske til madpakke, drikkedunk og lignende. 

Hvis man ikke kan cykle, er det vigtigt, at dette meddeles til skolen inden, så der 

eventuelt kan laves andre arrangementer. 

Overbygning 8. årg. 

• Golf-introduktion i idræt 
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• Overnatning med egnsretter på programmet 

8. årg. skal til prøve i madkundskab til sommer. De får derfor et lidt anderledes PK-

fags- og emneugeforløb i løbet af skoleåret. Dette blev skubbet i gang med 

tilberedning af gamle egnsretter, hygge og overnatning torsdag aften. 

  
 

SFO-NYT 
Efterlysning 

Vi mangler små glas med låg. Har I nogle babymosglas eller lign., som I vil af med, modtager vi gerne. 

 

Tilmelding til pasning i efterårsferien 

For tilmelding til pasning er sidste frist 12. september. 

 

LAN-Party 

Fredag den 4. til lørdag den 5. september afholder SFO overbygningen Lan-party. 

Vi starter fredag kl. 16 og slutter lørdag kl. 11. 

• Vi sørger for aftensmad og morgenmad. Guf, sodavand og andet usundt sørger hver enkelt selv for. 

• Man må gerne selv tage spillemaskiner med, men ellers har vi noget der kan lånes. 

• Der skal medbringes madras og sengetøj i tilfælde at man bliver træt og søvnig. 

• Fælles oprydning og rengøring mellem kl. 10 og 11 lørdag. 

 

 

På skolens vegne 

Frank 
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