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Fredagsbrev 20. september 2013 (www.fritime.dk) 
 

OBS OBS OBS sæt kryds i kalenderen 

Lørdag den 24. maj 2014 afholder 7. klasse kæmpe loppe- /kræmmermarked på skolen.  

Der er stadepladser til alle, så tjek gemmerne om I har noget, der skal sælges eller kom og gør en 

god handel. 
 

Comeniusbesøg 

Besøget er overstået og alle gæster på vej hjem. Vi havde en fantastisk god oplevelse med vore gæster og 

alle tog godt imod dem på de besøg, vi var på. Vi glæder os til gensynet med polakkerne i ugen efter 

efterårsferien og gensynet med alle i Bulgarien 3. – 7. marts 2014. 

Stor tak til alle der tog sig tid til os.Tak til 7. klasses forældre, der hjalp ved festmiddagen onsdag aften. Her 

er lidt billeder fra ugens program. Der kommer mere på hjemmesiden under Comenius. 

 
Bulgarsk dans tirsdag morgen 

 
Planlægningsmøde tirsdag formiddag 

 
Besøg ved Kong Fegges grav tirsdag 

eftermiddag 

 
Besøg hos borgmester Lauge Larsen, der fortalte om Mors. 
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Det store kolde bord serveret af 7. årgang 

 

 
Jesperhus onsdag eftermiddag. De åbnede for o,s uden 

beregning, 

 

 
Festmiddagen med gaver bl.a. fra Hama, der 

gav nogle flotte pakker til gæsterne. 

  
Fin undvisning på Dueholmskolen, hvor Claus Hansen tog 

sig tid til os 

 
Besøg på Dueholm Kloster med super fortælling 

 
Klitmøller –Cold Hawaii 
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Klasseinfo 

Tværs . 
 

Indskoling  Billeder fra gårdbesøg 

   
 

3.-5 . årg. 

 

 

 

 

6. årg. 

Lejrskole onsdag til fredag 

 VIGTIGT VIGTIGT VIGTIGT: 

Eleverne skal møde på skolen kl. 7.30! 

Fredag køres børnenes bagage til gymnastiksalen på Lødderup Friskole. I bedes hente 

det inden kl.15.30. 

 6. overnatter på skolen onsdag d. 25. 
 

8.- 9. årg.  Vi deltager i Ekstrabladets skolefodboldturnering. Vi har desværre fået en første kamp i Struer. 

Er der nogen forældre, der har mulighed for at køre Dreamteam Lødderup til kamp næste fredag 

d. 27. september kl. 10-14? Vi har brug for 3 biler. 

 

  

SFO-NYT 
 
Efterlysning 
Er der nogen, der ligger inde med gamle skjorter, vi kan bruge til malerdragter?  
 

 

God weekend 

Frank 

 


