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Fredagsbrev 2. november 2012 (www.fritime.dk) 
Teater uge.  
Så er tiden inde til den årlige teateruge. I år er temaet ” Fortiden – nutiden – fremtiden”.  

  

Vi vil igen i år dele op i 3 afdelinger – indskoling- mellemgruppe- og udskoling.  

 

Mødetider uge 45 

Torsdag d. 8/11: kl. 8.10- 12.45 

Fredag d. 9/11: 8.10-11.35 

 

Arbejdslørdag d. 10/11 kl. 9.00-12.00. 

Dette er en skoledag!!!! Det er vigtigt, at alle elever kommer, da vi har en del, der skal laves den dag.  Hvis 

man er forhindret, skal klasselæreren vide det, og man skal have seddel med hjemmefra eller kontakte 

kontoret.  

Alle forældre er velkomne, vi vil især gerne bede forældre i indskolingen om at hjælpe til denne dag. 

Medbring gerne symaskine!! :-)  
 

4.kl.'s forældre står for kaffe og the, saft og kage!! 

 

Mødetider uge 46 

Mandag 12/11- onsdag 14/11: kl. 8.10-12.45 

Torsdag d. 15/11: kl. 8.10-11.35. - Generalprøve kl. 10.00. 

 

Premiere torsdag aften. 

Forestillingerne starter kl. 18.30. 

Forestillingerne spilles – i modsætning til andre år- kun 2 gange og varer hver især ca. 1/2 time.  

Man kan købe kaffe og kage, sodavand og øl.  

NB:Det er 6.kl.'s forældre som står for dette arrangement.  

 

Fredag d. 16/11 kl. 8.10- 11.35: klasselærerdagmed oprydning.  

 
Nye lygteregler 

Der er kommet nye regler for lys på cyklerne. Se evt. dette link: 

http://politiken.dk/tjek/sundhedogmotion/ECE1787037/i-dag-traeder-de-nye-cykellygteregler-i-kraft-saadan-

skal-dine-lygter-monteres/ 

 

http://www.fritime.dk/
http://politiken.dk/tjek/sundhedogmotion/ECE1787037/i-dag-traeder-de-nye-cykellygteregler-i-kraft-saadan-skal-dine-lygter-monteres/
http://politiken.dk/tjek/sundhedogmotion/ECE1787037/i-dag-traeder-de-nye-cykellygteregler-i-kraft-saadan-skal-dine-lygter-monteres/
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Tre piger fra 6 tog flot snor i X/Y-faktor. Der ligger flere billeder på hjemmesiden 

 

Klasseinfo 
8. årg Teaterbesøg på Dueholmskolen tirsdag d. 8. kl. 10 

9. årg. 
Papirindsamling. 
Nu har alle mulighed for at få ryddet op i stakken af reklamer og aviser.  
Udnyt denne enestående chance og gør evt. også din nabo glad. Papiret kan afleveres i den røde container 
på skolen p-plads eller i 9. klasse. Alle bidrag modtages med TAK. 
Med venlig hilsen 9. klasse 
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SFO-NYT 
Svømning 3. Klasse: 

Fredag d. 9. november er der mulighed for at de børn, fra 3. Klasse, der går i SFO, kan komme med 

til svømning sammen med Flemming og Mona. Børnene skal afhentes i svømmehallen kl. 16.00. Vi 

sørger for transporten derned. Tilmelding senest onsdag d. 7. november.  

Det er ikke muligt for andre at ”købe” denne dag. 

 

Halloween/diskoaften: 

En hyggelig - uhyggelig halloweenaften er vel overstået, og det må siges at være en succes. Det 

blev måske en lille smule uhyggeligt for nogle, men det var en rigtig hyggelig aften, som vi godt 

kan gentage. 43 børn deltog ud af 46, så det er dejligt med en stor opbakning. 

Der er billeder på hjemmesiden. 
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Tilmelding: 

Første skoledag efter juleferien er mandag d. 7.  januar. Sfo’en har åbent fra onsdag d. 2 januar. 

Vi vil gerne have en tilbagemelding på, hvem der har behov for pasning de 3 dage. 

Navn______________________________________ 

Onsdag d. 2/1 fra kl.__________til kl._______________ 

Torsdag d. 3/1 fra kl.___________ til kl.______________ 

Fredag d.4/1  fra kl.____________ til kl.______________ 

Fri alle dage____________ 

 

Tilmelding senest fredag d. 23. november. Alle skal aflevere sedlen eller skrive sig på sedlen på 

opslagstavlen i garderoben. 
 

God weekend 

Frank 

 
Fredsø Forsamlingshus 

Mortensaften lørdag den 10. november kl. 18.00 
Menu: andesteg, frikadeller med tilbehør 

Is med frugter, kaffe og småkage 

Pris 110,- kr. børn 50, - kr. 

Tilmelding nødvendig på 97 72 29 19 eller 97 72 36 10 

senest den 7. november 2012 

Mød op til en festlig aften med god mad, en sang og hyggemusik 

 

Husk: Andespil mandag den 26. november kl. 19.30 
Vi spiller om ænder, kaffe og vin. Kaffe kan købes i pausen. 

 

 
 


