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Fredagsbrev 3. september 2021 
 

Alle Gitte Didriksen er ansat som pædagog i børnehaven fra den 1. september. 

  
 

Klasseinfo 

Indskoling Forældremøde mandag d. 13. september kl. 19 

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

 

Udeskole i Legind skov på tirsdag 

• Husk cykel, cykelhjelm og turtaske 

Mellemtrin Forældremøde mandag d. 6. september 

• 3.- og 4. kl. kl. 16.30-17.30 

• 5.- og 6. kl. kl. 17.30-18.30 

 

3.- og 4. kl. Håndboldkaravanen tirsdag kl. 8.10 og det meste af formiddagen 

• Eleverne skal deltage i Mors-Thy Håndbolds tilbud på tirsdag. De skal cykle fra 

skolen kl. 8.10. Så de skal møde op på skolen omklædte til idræt (evt. under 

overtøjet afhængig af vejret) og medbringe indendørs sko (et par vaskede sneakers 

er fint). Og så skal de selvfølgelig medbringe cykel, cykelhjelm og turtaske. 

 

Billede fra udeskole i sidste uge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mellemtrinnet har været på tur til 

Salamandersøen. Det lykkedes at 

finde en del salamandere og andre 

dyr. 
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Overbygning Forældremøde tirsdag d. 7. september kl. 19 

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

 

7. kl. Rally i Morsø Ungdomsskole 

• Onsdag skal 7. kl. deltage i et arrangement med Morsø Ungdomsskole, så de skal 

medbringe cykel og cykelhjelm. 

9. kl. Adventurerace 

• 9. kl. vandt Adventure-race arrangeret af Morsø Ungdomsskole. Her er det lovede 

bevis. 

 
 

  
 

SFO-NYT 

 

Aktiviteter næste uge: 

• Der er en gruppe der er i gang med den store mel- 

produktion, og vi håber der er nok mel i den kommende 

uge til, at vi kan bage nogle boller. 

Evt. fisketur onsdag for de store  

• De enkelte får besked mandag. 

Lan-party fredag d. 24. til lørdag d. 25. september 

• SFO-overbygning holder LAN-party fra fredag den 24. 

til lørdag den 25. september.  Tilmelding og info. 

Senere. 

Ferie 

• Heidi har ferie, Lene kommer i stedet. 

 
God weekend 

Flemming & Frank 
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