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Fredagsbrev 9. november 2012 (www.fritime.dk) 
 
Teater uge.  
Arbejdet er i fuld gang. Følg med på hjemmesiden, 

hvor pressegruppen hver dag har nye artikler og 

billeder fra dagens aktiviteter. 

 

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!! 

 

 

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: klasselærerdag med oprydning.  

 

Klasseinfo 
Ekstra undervisning er aflyst i teaterugen (morgenlæsning mv.) 

 

Indskoling Der kommer sundhedsplejerske til 1. årg. på tirsdag 

 

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 

 

http://www.fritime.dk/
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Evalueringsfest 

I lørdags havde vi besøg af 9. årgang fra 2007. 

Evalueringsfesten er et glædeligt gensyn med 

tidligere elever og en alvorlig snak om den 

skolegang, de havde. 

Den endelige evalueringsrapport kan læses på 

skolens hjemmeside, når den er klar. 
 

 
 
 

Operation Dagsværk 

 
Et par af vore tidligere elever kom forbi i onsdags og 

ydede en stor indsats til et godt formål i Iraq. 

 
 

 

SFO-NYT 
 

Husk sidste frist for tilmelding til dagene efter juleferien (d.2.-4. januar) er fredag d. 23. november. 

Alle bedes melde tilbage. 

 

Ny voksen: 

I uge 46 starter der en ny praktikant i SFO’en. Hun hedder Lotte og skal være hos os i 2 måneder. 

 

Jule værksted: 

Vi laver julegaver hver dag fra 14-15.30. Det er frivilligt, om man vil lave julegaver. 
 

God weekend 

Frank 


