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Fredagsbrev 11. 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. 

 

Testning for Covid-19 

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

 

Suzuki-koncert for 0.- 3. kl. mandag morgen 

• Hanne Skou og Gerhard Mark kommer sammen med violinister og giver en lille 

morgenkoncert på mandag. Tjek mulighederne for at lære at spille violin her. 

 

Sommerskole og sommeraktiviteter i Morsø Kommune 
Sommerferien nærmer sig med hastige skridt, og sommerskolerne vil gerne byde dig 

velkommen til deres univers med masser af fantastiske, forrygende og spændende tilbud.er er 

sjove, udfordrende og fysiske aktiviteter samt kreative inputs. 

• Sommer camp 2021 Nordic Food College 

• Musik camp Mors 2021 

• Sommerskole 2021 Limfjordsteatret 

 

Tilbud fra Morsø Musikskole  

 Klik på billedet og se mulighederne for at deltage i bands 

sammen med kammerater mandage 15.30-17. 

 

MGP-JAM 

Se tilbud om MGP-JAM sidst i fredagsbrevet. 

Indskoling Tur til Morsø Friluftcenter torsdag d. 17. 

• Torsdag går turen ud til Mariannes domicil. Der kommer nærmere info i brev. 

  

Forældrekaffe i 0. og 1. onsdag d. 23.  

•  Der kommer nærmere info i brev. 

 

 Tur til Fårup Sommerland torsdag d. 17. 

• 3.- 6. kl. tager til Fårup Sommerland på torsdag. Der kommer nærmere info i brev. 

 

mailto:kontor@l-fri.dk
mailto:kontor@l-fri.dk
http://www.fritime.dk/om-skolen/morsoe-suzuki-skole/
https://www.mors.dk/media/7553/sommercamp2021-final.pdf
https://www.mors.dk/media/7682/handout-til-skoler-musikcamp-mors-2021.pdf
https://www.mors.dk/media/7808/sommerskole_21-limfjordsteatret.pdf
https://musmors.dk/sammenspil-kor/
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3. – 5. kl.  

• Der er overnatning på skolen tirsdag den 22.  Der kommer nærmere info.  

Udskoling Eksamen i mundtlig dansk 9. kl.  

• Onsdag den 16. er der prøve i dansk. 

 

Afslutningsaften torsdag d. 24. kl. 18 

 

Total koncentration fra 6.- 9. kl. med Kim 

 

 
 

SFO 
De næste par ugers aktiviteter 

Da børnene de næste par uger skal så meget anderledes i skolen, vil aktiviteter i den kommende tid blive 

hvad dagen bringer. Det kan dog nævnes Heidi M ruller på rulleskøjter på mandag, husk rulleskøjter og 

cykelhjelm. Der er også mulighed for at bage snobrød denne dag. 

 

Svømning på mandag 

3. og 4. klasse vil tage til svømning mandag den 21. juni, husk cykel og cykelhjelm. 

Efterlysning af servietter 

Hvis I har nogle rester af servietter med motiv, er der nogen der gerne vil modtage dem. 

 
Tjek glemmetøj. 

Det, der ikke bliver afhentet, går til genbrug den 18. juni. 

 

God weekend 

Flemming og Frank 
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________________________________________________________________________________ 

      Telefon   9772 4566                           kontor@l-fri.dk 

  

                    

             

 

mailto:kontor@l-fri.dk

