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Fredagsbrev 6. november 2020 
 

Klasseinfo 

Alle COVID 19-situationen 

o Aflevering af mindre børn skal foregå i garderober eller udenfor, og der er kun én 

voksen, der afleverer/henter.   

o Mundbind er obligatorisk for forældre og andre voksne, der afleverer/henter børn.  

o Der er opsat skilte ved garderoberne med fastsættelse af max antal voksne.  

o Hold afstand. 

o Tag telefonen, hvis der er brug for en samtale      Er der brug for, at vi sidder 

sammen, aftaler vi hvordan, hvor og hvornår. 

Lus 

o Der er fundet lus på mellemtrinnet, så tjek lige af, og hvis man har søskende i en 

anden afdeling, så giv dem en tur også. 

 

Friskolebladet eller Magasinet Fri, som det nu kalder sig 

De er ved at lave en undersøgelse af brugen af bladet. Har I fem minutter, så hjælp dem lige 

her:  https://friskolerne.link/laeserundersoegelse_2020 

 

Mellemtrin 6. årg. 

o De to musikhold har fri for musik mandag og tirsdag, da Frank er til møde begge 

dage. 

Overbygning Teater fredag d. 13/11 kl. 12.30  

• 7.- 9. årg. er skal i teatret på fredag. De skal cykle fra skolen, så husk cykel og 

cykelhjelm. De hat fri lidt i to. 

8. årg.  

• Madkundskab om onsdagen slutter 14.25 hver onsdag. De skal have tid til at spise 

deres gourmetmåltider 

 
 

8. klasse fik et lille indblik i erhvervet fiskeri i emnet “Fjord til bord” og havde i den 

forbindelse besøg af Laurits far, Peter, der havde taget hummere og taskekrabber med, som 

vi kunne tilberede og efterfølgende nyde sammen 

 

SFO-nyt 
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Husk COVID 

• Forældre skal aflevere børnene i garderoben og kun i garderoben, med mindre, der er lavet særlig 

aftale. 

 

Penalhus 

• Vi opfordrer til at børnenes penalhus er i tip top orden, da børnene ofte vil bruge dem, når de tegner. 

 

Efterlysning 

• Vi vil gerne hvis forældre vil lægge nogle konservesdåser fra til os. f.eks. fra flåede tomater (dog 

uden dem der bliver åbnet med dåseåbner) 

 

God weekend 

Frank 
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