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Fredagsbrev 8. oktober 2021 
 

Alle Hovedrengøring i morgen lørdag d. 9. oktober kl. 8.30-12 

• Man starter med fælles morgenmad kl. 8.30 og får fordelt opgaverne. Dagen 

slutter ved 12-tiden, når alle er færdige. 

• Medbring gerne klude, spande, støvsugere og stiger. Det er der altid mangel på       

 

Faguge 41 

• Som nævnt i sidste fredagsbrev har vi emneuge i den kommende uge. Dagene vil 

blive delt op i flere dele, hvor vi begynder med morgensang kl. 8.10, og derefter 

vil elever fra 9. klasse stå for idrætslignende aktiviteter udenfor. Kl. 9.00 til kl. 

12.00 er man på et kreativt værksted (flyvemaskinefabrikation, garn og vævning, 

sømbrætsbilleder og filtning). Man er på samme værksted hele ugen, og vi har 

lavet fordelingen. Den sidste del af dagen bliver læseaktiviteter i forskellige 

værksteder, som 9. klasse vil stå for.  

Man er som udgangspunkt sammen med sin morgensangsmakker hele ugen til de 

forskellige aktiviteter, men da eleverne i overbygningen også skal deltage i andre 

arrangementer i løbet af ugen, vil der være ændringer for nogen.  

Alle skal medbringe praktisk tøj, penalhus og madpakke/drikkedunk       

 

Motionsløb på fredag 

• Se længere nede i fredagsbrevet 

Teater på Morsø Gymnasium 

• 6.- 9. kl. havde fornøjelsen at se Morsø Gymnasiums forestilling onsdag. Det var 

en fantastisk flot forestilling og specielt dejligt at se så mange af vore tidligere 

elever være en stor del af dette. 

 

Brev fra sundhedsstyrelsen 

• Der er medsendt brev fra sundhedsstyrelsen om forebyggelse af smitsomme 

sygdomme. 

 

Klasseinfo 

Mellemtrin Hjemmebesøg i 5. kl. 

• Der sendt tider til hjemmebesøg på mail 

 

Lejrtur til Sønderjylland 

3.kl., 4.kl., 5.kl., var på en rigtig god tur til Sønderjylland! Vi boede i Vollerup, tæt 

ved Sønderborg. Vi var på Historiecenter 1864, Danfoss, Dybbøl Mølle samt 

Sønderborg. 
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Motionsdag på Lødderup Friskole 
Fredag d. 15. oktober er der motionsdag. Det er 7.klasse og 9.klasse, som står for arrangementet.  

Dagens program: 

- Morgensang  kl. 8:10 – 8:30  

- Opvarmning  kl. 8:30 – 8:45 

- Løb/cykel  kl. 8:45 – 

11:30 

- Pause  kl. 

11:30 – 12:15 

- Høstfest + sang  kl. 

12:15 – 12:45  

 

I år er der følgende ruter: 

Løberuter: 

- Fredsø rundt 2,5 km. 

- Højris tur/retur 10 km. 
- Østermøllevej 1 km.  

Cykelrute: 

- Cykelbroen tur/retur 5 km. 

Børnene skal minimum gennemføre følgende distancer: 

- Indskolingen min. 5 km. løb. 

- Mellemtrin min. 10 km. løb eller min. 10 km. cykling. 
- Overbygning min. 10 km. løb eller 20 km. cykling. 

 

Det er vigtig, alle eleverne medbringer madpakke til pausen! 

HUSK: Cykelhjelm 

 

Der uddeles tradition tro pokaler.  

Efter de fysiske strabadser vil 8.klasse stå for serveringen til høstfest.   

 

Vi glæder os til en sjov og aktiv dag! 
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Hilsen 7. klasse, 9. klasse, Britt og Ida 

 

 

 

 

SFO-NYT 
 

 

Aktiviteter 

• Halloweenværksteder og sløjd er åbent hele ugen. Bente laver kranse med naturpynt 

sammen med dem, der har lyst. 

• Tirsdag: Børne-yoga i gym. 

• Fredag: Halloweenfest fra kl 13 – 15. Forældrekaffe med uhyggeligt tilbehør i fællessalen 

og uhygge i gym. 

 

. 

God weekend 

Flemming & Frank 
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