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Fredagsbrev 15. maj 2014 (www.fritime.dk) 
 

Klasseinfo 

Tværs 

Stafet for livet d. 14.-15. juni www.stafetforlivet.dk/stafet/mors  
Tirsdag var forældrerepræsentanterne samlet for at drøfte mulighederne for at lave et hold fra Lødderup 

Friskole, og der var god opbakning til dette. Vi håber rigtig mange kan og vil deltage for at støtte den gode 

sag og få nogle oplevelser sammen. Stafetten strækker sig som sagt over et døgn, og man skal som hold have 

mindst én deltager på bane hele tiden.  

På mødet blev det aftalt, at vi deler døgnet op, så man som ”afdeling” (Børnehave/Spirer/Indskoling, 

Mellemtrin og Overbygning) får et særligt tidsrum, hvor man gerne skal finde deltagere, der er på banen. 

Hvis man hellere (eller også) vil være med på et andet tidspunkt, er man velkommen til det. 

Vi vil meget gerne have tilmelding til arrangementet i den kommende uge.  

Det koster 100 kr. for voksne og 50 kr. for børn at deltage, som skolen betaler for elever og forældre. Man 

tilmelder sig skriftligt enten på en seddel eller pr. mail til skolen og bliver derefter skrevet på en fælles 

liste, som kommer til at hænge i fællesrummet.  

Der kommer flere informationer omkring det praktiske, men indtil videre regner vi med, at vi som skole/hold 

har et telt, der er vores base. Her skal vi spise og hygge os sammen, hvis man ikke er rundt på pladsen og 

høre musik, lege, hoppe på hoppepude, ligge i sin sovepose snakke etc. Man kan købe mad hele døgnet, men 

man er meget velkommen til at medbringe sin egen. 

 

Tidsplanen er som følgende: 

Lørdag d. 14. juni Kl. 12 – 15 (Børnehave, Spirer og Indskolingen)  

Kl. 15 – 23 (Mellemtrinnet) 

Søndag d. 15. juni Kl. 23 – 07 (Overbygningen) 

Kl. 07 – 12 (Spirer og Indskolingen) 

 
Legepatruljetur 

Torsdag d. 22. maj tager legepatruljen til Djurs Sommerland. De skal mødes kl. 07.50 på skolen og er 

hjemme mellem kl. 18 og 19. 

 

Cykeltyverier 

Der har desværre været to tilfælde af cykeltyveri siden sidste uge. Den ene en hvid shopper-cykel forsvandt i 

løbet af weekenden. Den anden, en mountainbike, forsvandt mandag   

Mellemtrin 

 Udeskole onsdag d. 21. maj:  

- 3/4  skal til Foulum Forsøgscenter og er hjemme kl. 12.45.  

- 5/6 skal besøge kvægbrug (Preben Poulsen) 
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Overbygning 

 9. årg.  
o Uge 21 og 22 er almindelig undervisning. 

o Onsdag d. 28. maj er engelsk blokdag fra kl. 8.10-13.30 

 

SFO 
Ferietilmelding: 

Husk fredag d. 23. maj er sidste frist for tilmelding til sommerferien. Der er lukket for senere 

tilmelding. 

 

 

Afslutning for 3. klasse: 

Der er afslutning for 3.klasses SFO-børn fredag d. 13. juni, I får brev herom på et senere tidspunkt. 

Pasning af kaniner: 

I forbindelse med Kr. Himmelfarts-ferien og Pinseferien har vi brug for hjælp til at få fodret 

kaniner. Der hænger sedler på opslagstavlen, så skriv jer på. På forhånd Tak! 

 

 

 

SFO er lukket fredag d. 30. maj, dagen efter Kristi himmelfartsdag, samt Grundlovsdag d. 5 juni. 

 

 

  
 
 

 

 

Gymnastikskole Mors 
Gymnastik i sommerferien! 

Er du også træt af, at gymnastiksæsonen snart er ovre – og kan du heller ikke vente helt til 

september? 

Elsker du gymnastik, aktivitet og bevægelse. Kan du lide at få sved på panden, gode oplevelser og 

masser af grin. Så tilmeld dig DGI Nordjyllands Gymnastikskole, der udbydes i samarbejde med  
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VIF Mors. 

 

På skolen er der en god blanding af rytme- og springgymnastik. 

Skolen er for aldersgruppen 6-12 år og BÅDE for piger og drenge, øvede og ikke øvede. 

 

Tidspunkt 

Mandag d. 4. august til onsdag d. 6. august 

ALLE DAGE FRA KL. 9:00-15:00 

Information samt tilmelding se nedenstående link.  

  

http://www.dgi.dk/arrangementer/dgi-gymnastikskole-i-vif-mors-[e173470].aspx 

 

 

 

 

 

Tilmelding til Stafet for livet 

 

Jeg/vi vil gerne deltage i Stafet for livet på Lødderup Friskoles hold. 

Navn(e): 

        

 

        

 

        
 

Jeg vil gerne gå/løbe på banen kl.     
(Nævn meget gerne det interval/tidrum, hvor du vil stille dig til rådighed) 
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