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Fredagsbrev 6. september 2013 (www.fritime.dk) 
 

Klub Frigear 

Vi starter Klub Frigear op i næste uge. Eleverne kan være i klubben efter skoletid efter behov. Der er sendt 

en indmeldelsesformular med hjem til de elever, der har meldt sig. 

 

Comeniusbesøg 

Vi får besøg fra de øvrige lande i vores Comenius-projekt (Polen, Bulgarien og Tyrkiet) mandag d. 16. 

september til fredag d. 21.  Vi er i øjeblikket ved at sætte et program sammen til dem, så de får set det bedste 

Mors kan byde på. 

 

Klasseinfo 

Tværs  Tjek forsat for lus!! 

Indskoling  Arbejdsaften (onsdag d. 11/9)  udskudt. Vi kommer med en ny dato hurtigst muligt. 

 Forældremøde i indskolingen 17.. september kl. 18.30 

 Marianne har været på kursus onsdag til fredag. Hun deltager i år i et længerevarende 

kursusforløb, så der kommer nogle ”tre-dages-afløsninger” i løbet af skoleåret. 

 

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

 
Der tælles årringe. 
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   Frokost i det grønne 

 

7.- 9. årg.  Arbejdsaften (tirsdag d. 10/9)  udskudt. Vi kommer med en ny dato hurtigst muligt. 

 Eleverne i overbygningen skal have ordbøger til fremmedsprog og retstavning. Vi plejer at 

anbefale Politikens ordbøger, gerne i digital udgave, da prisen er rimelig. 

 Forældremøde onsdag d. 18. september kl. 18.30 

 

  

SFO-NYT 
 
Efterårsferie uge 42. 
Tilmelding til pasning i efterårsferien 
 
Navn:__________________________ 
 
Fri hele ugen_____ 
 
Mandag d. 14/10 fra kl.____ til kl._____ 
 
Tirsdag d. 15/10 fra kl._____til kl._____ 
 
Onsdag d. 16/4 fra kl._____til kl._____ 
 
Torsdag d. 17/10 fra kl. _____til kl._______ 
 
Fredag d. 18/10 fra kl.______ til kl._______ 
Tilmeldingen afleveres senest fredag d.13. september i SFO’en, der hænger ligeledes en 
tilmeldingsseddel på opslagstavlen i garderoben.. 
Vi vil gerne have en tilbagemelding fra alle også hvis dit barn holder fri. 
Der er lukket for senere tilmelding. 
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I sidste uge tog vi afsked med Lotte, som har været hos os i ca. 9 mdr. Lotte er nu videre 
på uddannelse. 

 
Vi har fået en ny praktikant i huset – det er Valery, som kommer fra Rusland. Hun er hos 
os mandag og fredag, de øvrige dage går hun på sprogskole. 
 
 
Onsdag var Mona sammen med vores 3. kl. på stranden ved Sallingsund, hvor de spiste 
eftermiddagsmad og fangede krabber – senere var de på legepladsen ved anlægget, hvor 
de hyggede resten af eftermiddagen.  
 

 
 

 
 

God weekend 

Frank 

 


