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Fredagsbrev 13. juni 2014 (www.fritime.dk) 
 

Klasseinfo 

Tværs 

Biblioteksbøger 

 Vi skal have afleveret alle biblioteksbøger, så check lige af om, der måtte ligge en eller to bøger et 

eller andet sted. 

Taskebøger 

 Alle elever (minus 9. årg.) skal aflevere bøger i næste uge. Bøgerne medbringes til sidste lektion i de 

enkelte fag. I forbindelse med aflevering vurderes bøgernes tilstand, og hvis de afleveres i en 

tilstand, der ikke er acceptabel udsendes regning. 

Censor 

 Rikke, Kim og Annemette er ude som censorer mandag og tirsdag. 

 

Indskoling 

 Vi skal på cykeltur mandag, der er sendt mail om dette, så husk cykel og cykelhjelm. 

 Der ligger billeder fra lejrskolen i galleriet. 

           
Mellemtrin 

 3.-4. årgang 
Der er overnatning på skolen torsdag d. 19. juni.  Der kommer en mail med nærmere besked. 

 6. årgang 

Der er hyggeaften onsdag d. 18. juni. Der kommer en mail med nærmere besked. 

Overbygning 

 9. årg.   

- Prøve i mundtlig dansk tirsdag d. 17. juni og onsdag d. 18.  

- Husk bøger til aflevering  (geografi, biologi samtidsorientering) 

 

 
 

 
SFO 

Så er den første uge gået, med ændringerne, og det er gået rigtig godt. Vi laver eftermiddagsmad 

hver onsdag og hvad der er på ”menuen” står på månedsplanen, på den blå opslagstavle.                                      

Kan man ikke lide det der bliver lavet, medbringer man selv eftermiddagsmad. 

 

Falcktur: 

Fredag d. 20/6 tager spiredrengene på Falck. Vi tager fra skolen ca. kl. 11.00 og er tilbage ca. 13.30. 

Medbring autostol/selepude. 
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Diskoaften: 

Vores diskoaften var rigtig hyggelig. Alle børn var festklædte og humøret var højt. Der blev danset, 

kysset og leget udenfor, da det var meget varmt. 

Billeder i galleriet fra diskoaften og hverdagen. 

 
 

 

God weekend 

Frank 
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