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Fredagsbrev 17. juni 2011 (www.fritime.dk) 
Dette er skoleårets sidste fredagsbrev. Tak til alle for godt samarbejde gennem året og i særdeleshed 
tak for den store indsats, der har været ydet af alle i forbindelse med renoveringen. Det har været 
kørt over et meget stramt tidsforløb for at blive klar til skolestart. Alt er lykkedes over forventning, 
selv om der er kommet en uforudset del ind med skader på gulvet. Vi regner dog med, at det lykkes 
at være klar til skolestart.  
På hjemmesiden er der kontaktoplysninger ved behov i sommerferien. 
 

Ombygningen og Hovedrengøring torsdag d. 11. august kl. 18.30 
 
Vi har nu fået malet lokalerne og elektriker, tømrer 
og VVS arbejdet er i fuld gang. 
 
Torsdag d. 11. august kl. 18.30 er der 
hovedrengøring af skolen inde og ude. 
Som udmeldt i sidste bestyrelsesnyt, så har vi brug 
for alle hænder denne gang. Vi vil så være klar til 
Åbent Hus i forbindelse med skolestartaftenen 
tirsdag d. 16. august 
 
 

 
 
Klasselærerdage 
Mandag og tirsdag er klasselærerdage fra 8.10-12.45 
 
Sidste skoledag onsdag d. 22. juni 
Elever og lærere mødes 8.10-11.35, og slutter skoleåret af med 9. klasse, der i høj grad styrer 
begivenhederne.  
Om aftenen mødes vi alle til fælles spisning og afslutning kl. 18.  
I år er det planlagt således, at den enkelte familie tager mad, drikke og service med til sig selv. 
3. årgangs forældre mødes før til og opsætter borde stole og telt efter behov. 
Der er derfor tilmelding til deltagelse, så vi kan se hvor mange borde og stole, vi skal stille op. Tilmeldingen 
er nederst på fredagsbrevet og skal afleveres mandag til klasselæreren eller kontoret. 
 
Skolestart tirsdag d. 16. august. 
Indskolingen møder kl. 8.30 – 10.00 
Alle elever og forældre mødes kl. 18.30 til fælles opstart. 
I forbindelse med denne aften bliver der lavet Åbent Hus fra kl. 17.00, hvor alle interesserede kan komme og 
se de nye lokaler. Der kommer nærmere om dette på hjemmesiden. 
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Nye elever til 8. årg. 

 
Hyggedag med de nye kammerater startede i fysik i røg og damp. Herefter hygge og sport. 
 
Klasseinfo: 
Alle årgange: Check for alle skolebøger og biblioteksbøger, så vi ikke får erstatninger. 
 
Indskoling tager til Legind Bjerge på mandag sammen med Spirerne. Medbring madpakker, 
drikkedunk og tøj i henhold til vejrudsigten. 
 
3.-4. årgang var på gårdbesøg hos Preben Poulsen torsdag. Det var en rigtig god oplevelse. En stor tak 
til Preben for dette. 

 
 

SFO-NYT 

 

Sidste Spirer nyt. 
Onsdag mens indskolingen var på lejr, havde 
vi besøg af Løveungerne fra Børnehaven, vi 
nød igen hinandens selskab. Der blev leget 
inde og ude samt bagt en lækker 
chokoladekage. Torsdag var alle børn fra 
Børnehaven inviteret med til morgensang 
sammen med Spirerne. Der blev sunget 
mange kendte sange og Spirerne lærte nye 
sange fra sig.  
Onsdag i denne uge var spirerne inviteret 
med til idræts dag i Ørding. Det var en super 
god og sjov dag, hvor motorikken blev 
udfordret med stikbold, tovtrækning, 
forskellige fangelege, m.m.  
Spirerne siger tak for 3 måneder med mange 
gode og sjove oplevelser sammen med 
indskolingen. Når indskolingen holder 
sommerferie fortsætter Spirerne i Sfo`en 
sammen med indskolingens børn.  
Undertegnede siger tak for godt samarbejde 
med lærerne.  
God sommer ønsker Anni Overgaard 

Kristensen.  
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Solcreme: 
Børnene skal være smurt ind hjemmefra og selv medbringe solcreme, hvis de skal smøres ind i 
løbet af dagen. Børnene skal selv smøre sig ind. 
Sommerferie: 
Der er ophængt ferieplan, med de børn som er tilmeldt, på opslagstavlen i garderoben. Husk at 
melde afbud hvis dit barn ikke kommer alligevel. Der skal medbringes 2 madpakker hver dag. 
 
Afslutning for 3. Klasse: 
Tirsdag d. 21.juni holder vi afslutningfest for 3. Klasse som jo går ud af SFO’en. Vi starter kl. 13 
umiddelbart efter skoletid og det er for alle børn i SFO’en.  Festen slutter kl. 14.30.  
Der skal ikke medbringes eftermiddagsmad denne dag. 
 

God sommerferie til alle 

Hilsen Frank 

 
        
Tilmelding afslutningsaften onsdag d. 22. juni 
Vi kommer antal personer:   
 
Navn og årgang for elev (er)     
Afleveres mandag d. 20. juni til kontor eller klasselærer. 
 


