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Fredagsbrev 20. august 2021 
Alle Idræt udendørs til efterårsferien 

• Idræt foregår fortrinsvis udendørs indtil efterårsferien. Så der er brug for udetøj og -sko.  

Vi afslutter igen idræt med bad, så husk også håndklæde. Efter forlydender er det 

mødrenes skyld, når det er glemt. Også i de ældre klasser lyder undskyldningen: ”Det er 

min mor, der har glemt at pakke det!”      

COVID-19 

• Vi har en familie i 2. kl. hvor mor er smittet med Covid-19. 

Barnet har ikke været i skole siden mandag, så der skal ifølge Sundhedsstyrelsens 

smitteopsporing ikke foretages yderligere tiltag overfor elever eller ansatte. Hvis man 

alligevel ønsker at få sit barn PCR-testet, skal det ske på søndag og tirsdag. 

Erasmus + møde i Bruxelles 

• John og Frank skal deltage i et møde torsdag fredag, så der er lidt vikarændringer. 

Klasseinfo 

Indskoling Forældremøde kl. 19 

• Mandag d. 13. september er der forældremøder i IS kl. 19, så sæt X i kalenderen. 

Mellemtrin Forældremøde mandag d. 6. september 

• 3.- og 4. kl. kl. 16.30-17.30 

• 5.- og 6. kl. kl. 17.30-18.30 

Udeskole tirsdag 

• Eleverne skal på ekspedition til Salamander-søen, så de skal medbringe cykel, cykelhjelm 

og turtaske til madpakken. 

Lektiecafe 4.- 6. kl. 

• Der lektiecafe mandag og tirsdag kl. 13.10 

Overbygning Forældremøde tirsdag d. 7. september 

• Der er forældremøde for alle klasser i overbygningen den 7/9. 

9. kl. 

• Tirsdag er der Adventure-race arrangeret af Morsø Ungdomsskole. 

 

SFO-NYT 
Nerf-krig 

• Nerf krigen var så stor en succes, at det blev til en tredagskrig. Det er ikke sidste gang vi opsætter en 

CS-GO bane. Vi skal dog først have købt nogle nye skud, de gamle er slidt op. 

Svømning 

• Svømning med de store var en fornøjelse. Alle var glade, og alle svømmehallens regler blev 

overholdt, så vi har fået lov til at komme igen . 

Aktiviteter: 

• På tirsdag er der Disko fest fra kl. 13.30 i gym. Spraglet tøj og fedtet hår er ok. 

• Sløjd åbner, langt om længe vil nogen nok mene. 

 

God weekend 

Flemming & Frank 
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