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Fredagsbrev 23. maj 2014 (www.fritime.dk) 
 

Klasseinfo 

Tværs 

Stafet for livet 

Vi har nu haft tilmelding til Stafet for livet i to uger, og vi er oppe på 20 børn og 14 voksne. Det er et 

godt afsæt, men ikke nok til at dække et helt døgn. Vi har stort set ikke nogen aktive fra kl. 23-9, men 

det håber vi selvfølgelig vi får... 

Vi vil derfor meget gerne have flere tilmeldinger hurtigst muligt, så vi er sikre på, at vi kan stille hold og 

få lavet nogle trøjer. 

 
Loppemarked arrangeret af klasseråd i 7. årg. 

Det annoncerede loppemarked lørdag d. 24.  maj er udsat til et senere tidspunkt. 

 

Legepatruljetur 

Vi havde en supertur til Djurs Sommerland med Legepatruljen. Tak for indsatsen. 

 
 

Indskoling 

 Husk vores forårstur i indskolingen på søndag kl. 14. ved Skarregaard. 

Mellemtrin 

 Billeder fra 3/4 ’s tur til Foulum 
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Billederne er lagt i galleriet på hjemmesiden 

 

Overbygning 

 8. årg.  

o Der er tur tit Kåstrup Genbrugscenter tirsdag d. 3. juni. Der er normalt skema fra morgenen og de er 

retur til almindelig sluttid. 

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

o Tirsdag d. 10. juni er fysik/kemi-blokdag 

 

SFO 
 

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. 

 

God weekend 

Frank 

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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