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Fredagsbrev 13. december 2013 (www.fritime.dk) 
 

Sundhedsplejerskens træffetid på skolen: 

Jeg kommer onsdag d. 18/12 kl 8.30-10.30 

i stedet for tirsdag d 17. 

 

Klasseinfo 

 

 

  
6. årg. Ny klassekammerat 

Gustav starter på mandag. 

Tværs 

 

Lus 

Vi har lus. Denne gang er de konstateret i overbygningen, så benyt lige anledningen til at 

tjekke af 

 

Juleafslutning 

Vi har fælles afslutning på fredag, hvor vi mødes fra kl. 8.10-11.35. 

Programmet for dagen ser således ud: 

8.10 Morgensamling og fælles aktivitet 

9.00 Klasselærertid 

11.35 Juleferie 

 

Skolen starter igen mandag d. 6. januar. 

mailto:Loedderup@mail.tele.dk
http://www.fritime.dk/


                                              

      

________________________________________________________________________________ 

      Telefon   9772 4566                          Lodderup@mail.tele.dk                  Fax  9772 5966     

             

Lødderup Friskole                                                                                   

Degnestræde 11 

7900 Nykøbing M  

 

 

 

 

 

Snelukning 

Vi nærmer os jo tiden for risiko for snevejr, så for at være på forkant: Ved lukning vil det 

fremgå af skolens hjemmeside og kunne høres på Radio MidtVest eller Radio Limfjord. 

 

 

SFO-NYT 
Julefrokost: 

Vi holder julefrokost for alle sfo’ens børn torsdag d. 19 dec. fra kl. 13.00 til ca. 15.00. Vi vil gerne, 

at man venter til efter 15.00 med at hente sit barn. Alle bidrager med noget til frokosten, se 

medfølgende plan. 

 

Pasning af kaniner: 

Vi mangler hjælp til at passe kaniner i juleferien.  

Der hænger en seddel på opslagstavlen, i garderoben, hvor man kan skrive sig på. Der står to dage 

sammen, det betyder ikke, at man behøver komme begge dage, man vælger bare en af dagene.                                   

Der hænger en nøgle ovre ved kaninerne til den udendørshane, så det er muligt at få vand. 

 

Julegaver: 

Alle børn har en pose, hvor de julegaver de har lavet er samlet i. Hjælp jeres børn med at huske at få 

dem med hjem torsdag eller fredag. 

 

Madplan julefrokost: 

 

BH.klasse 

 

 

Benyamin 1 skiveskåret rugbrød + 5 slikkepinde 

Caroline 1 skiveskåret rugbrød + 5 slikkepinde 

Christoffer .T 1 skiveskåret rugbrød + 5 slikkepinde 

Frederik J 1 skiveskåret rugbrød + 5 slikkepinde 

Frida J 1 skiveskåret rugbrød + 5 slikkepinde 

Jeppe 1 skiveskåret rugbrød + 5 slikkepinde 

Olivia 1 x 4 pk. Makrel i tomat 

Robert 1 x 4 pk. Makrel i tomat 

Victor 1 x 4 pk. Makrel i tomat 

Villiam Hensberg 15 kogte og pillede æg 

William H .J. 15 kogte og pillede æg 

  

1. klasse  

Andrea J 1 spand sild + karrysalat 

Anna 1 spand sild + karrysalat 

Clara Johanne 25 små frikadeller 
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Jakob 25 små frikadeller 

Johanna 25 små frikadeller 

Laurits 25 små frikadeller 

Magnus B 25 små frikadeller 

Martin 25 små frikadeller 

 

 

 

Rune 1 pk. Leverpostej + 5 slikkepinde 

Sebastian 1 pk. Leverpostej + 5 slikkepinde 

  

 

2. klasse 

 

 

Amina 1 pk. Leverpostej + 5 slikkepinde 

Astrid 3 pk. stegt bacon og 5 slikkepinde 

Christoffer 3 pk. stegt bacon og 5 slikkepinde 

Katrine L 3 pk. stegt bacon og 5 slikkepinde 

Lucas 10 forstegte kyllingelår 

Marcus 10 forstegte kyllingelår 

Mathias J 10 forstegte kyllingelår 

Mathilde J 10 forstegte kyllingelår 

Nanna V 10 forstegte kyllingelår 

Tobias B 20 æbleskiver + 1 ps. Skumfiduser 

Victoria R 20 æbleskiver + 1 ps. Skumfiduser 

Victoria S 20 æbleskiver + 1 ps. Skumfiduser 

Julie 2 pk. flormelis + 1 ps. Skumfiduser 

Kamilla 2 pk. smør + 5 slikkepinde 

Simon 20 slikkepinde 

  

  

3. klasse  

Emil K 2 spande marmelade + 1 ps. skumfiduser 

Rasmus Kristian 20 æbleskiver + 1 ps. skumfiduser 

Kathrine Møller 20 æbleskiver + 1 ps. skumfiduser 

Frida 20 æbleskiver + 1 ps. skumfiduser 

  

 

 

God weekend 

Frank 
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