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Fredagsbrev 30. august 2013 (www.fritime.dk) 
 

Klub Frigear 

Vi har tidligere haft et tilbud om, at elever, der ikke kunne være i fritidsordningen pga. alder (4. årg. og 

opefter) kunne være i Klub Frigear. Det er ikke et pasningstilbud, men et tilbud om værested, hvor man, efter 

aftale, kan bruge de forskellige faciliteter efter skoletid + de ting kontingentet til klubben giver mulighed for 

at indkøbe (Nintendo, bordtennis eller lignende).  

Der er ikke voksne, der passer, men voksne, der kan laves aftaler med og evt. hentes hjælp hos, hvis behovet 

opstår. Tilbuddet kan bruges de dage, der er behov for det.  Kontingentet er 150 kr. pr. måned. 

Vi har pt. 5 interesserede og sender mail i næste uge.  

 

Klasseinfo 

Tværs  Vi har en del meldinger om at det er sæson for lus. Få lige checket/behandlet rundt omkring i de 

små hjem. 

Indskoling  Forældremøde i indskolingen 17.. september kl. 18.30 

 

3.- 6. årg.  Forældremøde torsdag d. 3. oktober kl. 18.30 

 Onsdag skal mellemgruppen på cykeltur. Husk cykler, cykelhjelm, drikkedunk, madpakker. 

    
Billeder fra papir-produktion. 

 

7.- 9. årg.  Forældremøde onsdag d. 18. september kl. 18.30 

 9. årgang deltager i Handelsgymnasiets arrangement på havnen i Nykøbing fredag d. 6. 

september med dragebådssejlads mv. (naturligvis under forsvarlig form) 

 

  

http://www.fritime.dk/
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SFO-NYT 
Legeaftaler/telefon brug 

Vi må lige have opfrisket reglerne, for brug af sfo’ens telefon til legeaftaler. Legeaftaler skal aftales 

hjemmefra ellers kan man låne sfo’ens telefon såfremt, der er en forælder  tilstede. Det gælder også 

de børn, der selv skal tage hjem hver dag.   

I må meget gerne tage en snak med jeres børn herom, for det er meget svært for dem at forstå, at de 

ikke bare kan ringe løs til forældre på arbejde.   

 

 
Skal vi lege? 

 

God weekend 

Frank 

 


