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Fredagsbrev 11. april 2014 (www.fritime.dk) 
 

Klasseinfo 

Tværs 

 

 Husk generalforsamling torsdag d. 24. april kl. 19. 

 

 Fyraftensmøde om halbyggeri tirsdag d. 22. april kl. 17-18 

Der er invitation længere nede i brevet. 

 

 Faguge 

8. klasse har stået for fagugen. Det har været en god oplevelse, hvor de virkelig har taget ansvar for 

opgaverne i den forbindelse. Stor ros til dem. 

    
 

   
Der ligger flere billeder i Galleri 

 

 Hærværk mod cykler 

Vi har desværre haft et tilfælde af skæring i cykeldæk. Jeg vil opfordre til, at I lige vender det i 

familierne.  

 

 Ansøgning om fripladstilskud for skoleåret 2014/15 

Af hensyn til behandling i vores opkrævningssystem skal ansøgning afleveres senest fredag d. 2. 

maj. 

 

 Sangbøger 

Vi udleverer en ny til elever, der måtte mangle efter påske. Betaling sker med skolepengebetalingen. 

 

Indskoling 

 Forældresamtaler onsdag d. 23. april 

 

Overbygning 

 9. årgang arbejder med projektopgaven, der skal fremlægges tirsdag og onsdag d. 22.- og 23. april. 

Onsdag d. 24/4 kl. 18 er der fremlæggelse for forældre. 

 9. skal bruge ordbøger, pc og grammatisk disk efter påske (dette er skrevet med meget stor skrift!!). 
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SFO 

 

Der er gulvmontører i Indskolingens garderobe, så I bedes bruge børnehavens indgang/garderobe i 

påskeferien.  

 

Der er nye billeder i galleriet fra dagligdagen i sfo’en 

 

God påske 

Frank   

 
 
 
 

Fredsø Lødderup Netværk  
Bestående af:  

FLUIF, Lødderup Friskole & Børnehave, Fredsø-Lødderup Borger & 
Kulturhus, Lødderup Kirke & menighedsråd 

 
Inviterer til Opfølgningsmøde: 

 
TIRSDAG DEN 22. APRIL 2014 

KL. 17.00 - 18.00 
PÅ LØDDERUP FRISKOLE 

 

 
Kom og hør nyt om hvor langt vi er nået med vore byggeplaner om et kultur 

og idrætshus 
 

Arr. Fredsø Lødderup Netværk 
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