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Fredagsbrev 4. juni 2021 
 

 

Alle Generalforsamling tirsdag d. 15. juni kl. 19. 

• Husk tilmelding til generalforsamlingen. Send mail til kontor@l-fri.dk eller SMS til 

30132524. Tjek også lige det vedhæftede billede. 

 

Testning for Covid-19 

• Hurtigtest kan foretages på skolen tirsdag og torsdag fra kl. 7.30-9.30.   

 

Indskoling Legetøjsdag 

• Efter en længere periode med nedlukning at legetøjsdage er tiden nu moden til en 

revitalisering. Eleverne i 0.  og 1. kl. må derfor medbringe ikke-elektronisk legetøj om 

onsdagen. For god ordens skyld: Medbragt legetøj sker alene på eget ansvar. 

Kyllinge-åbenbaringer 

• Det har været en spændende uge med kyllingestudier. Vi endte med at få 4 levende   

kyllinger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ny klassekammerat i 2. kl. 

• Josefine (storesøster til Klara, der startede som spire i 0. i mandags) starter på mandag. 

Tag godt imod       

Udskoling Erasmus+ og 8. kl. 

• Det har været fantastiske ture til moler-gravene på Nordmors og turen til Doverodde med 

vikingeskibssejlads. Det var både med sejl og årer, vind i håret og stænk i ansigtet. I får 

mulighed for at se filmreportager fra turene. Nu venter turen til Kronborg og Roskilde 

Domkirke på torsdag og fredag i næste uge med Britt og John. 

mailto:kontor@l-fri.dk
mailto:kontor@l-fri.dk


 

      

________________________________________________________________________________ 

      Telefon   9772 4566                           kontor@l-fri.dk 

  

                    

             

 
 

 

9. klasse  

    Prøve i mundtlig engelsk onsdag. 

 

 

SFO 
Solen er over os 

• Husk solcreme, solhat og sommertøj 

 

Automatisk udmelding af SFO 

• Elever i 3. kl. bliver automatisk udmeldt ved skoleårets afslutning. Hvis I ønsker at gøre brug SFO-

Overbygning (4.- og 5. kl.) så skal I foretage en ny tilmelding. Tilmeldingsskema ligger på 

hjemmesiden under SFO. 

 

Aktiviteter i næste uge 

• 0. laver en meget mærkelig kage, der hedder Herman, efter sigende er den 14 dage om at bage 

færdig. 

• 1. kl.  laver flødeboller 

• 2. kl. bager pizza onsdag  

• Spirerne tager på udflugt med madpakker fredag formiddag, mød op senest kl. 9.  

• 3.- 4. kl. kan komme til svømning i næste uge, De får at vide, hvilken dag det bliver på mandag. 

 

Ellers er der tilbud om at deltage i de sædvanlige aktiviteter. 

 

Husk tilmelding til sommerferien 

 

Tjek glemmetøj 

 

God weekend 

Flemming og Frank 
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