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Fredagsbrev 27. februar 2014 (www.fritime.dk) 
 

Skal vi bygge en hal??? 

I lørdags var vi ca. 50 mennesker samlet for at 

udvikle ideer og undersøge muligheder for at 

etablere en hal/kulturhus i området. Der kom 

mange gode input, som arbejdsgruppen 

arbejder videre med.  

22. april afholder gruppen igen fælles 

stormøde og fremlægger de muligheder, de er 

kommet frem til, så sæt X i kalenderen. 

 
 

 

 

Klasseinfo 

Tværs 

 
 Fastelavn mandag d. 3. marts 

Vi holder fastelavn mandag formiddag. Over middag er der undervisning efter almindeligt 

skema. 

 

Bulgarien 

Den sidste elevrejse i Comenius-projektet løber af stablen søndag d. 2. til fredag d. 7. 

marts. 8. årg. er på uddannelsesbesøg i den samme uge, så undervisningen vil fortrinsvis 

blive dækket af øvrige lærere. 

 

X/Y-Faktor 

 
Deltagere og vindere 

Overbygning 9. årg. 
Husk computer. Der er brug for pc i matematikken i kommende periode 
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Fastelavnsfest i 

Fredsø Forsamlingshus 
Søndag d. 2. marts kl. 14.00 . 16.00 

Kom og slå katten af tønden 

I dit festlige udklædningstøj ! 

Der vil være salg af pølser m. brød 

og sodavand. 

Fastelavnsboller og kaffe/the til de voksne. 

Arr.: FLUIF 

 

SFO-NYT 
Svømning 

Vi er ikke helt sikre på om næste svømmetur kan blive 7. eller 14. marts. Vi kontakter jer lige, når vi er på 

plads med det. 

 

 

 

Påskeferie 

Vi skal i gang med at planlægge pasning i påskeferien. Der bliver hængt en pasningsplan op i SFO og der 

kommer et tilmeldingsskema med kommende fredagsbrev. 

 
 

 

                                                                                                                                                               

 

God weekend 

Frank                     
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Vinterferien  

Vi samarbejder med børnehaven. Husk at melde afbud hvis dit barn holder fri. 
 

 

God vinterferie 

Frank 
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