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Fredagsbrev 3. oktober 2014 (www.fritime.dk) 
Klasseinfo 

Tværs 

Skolernes motionsløb fredag d. 10. oktober 

Dagen starter kl 8.10 og slutter 12.45 for alle. Hvis der er nogle, der har tid, kan vi bruge hjælp i køkkenet 

bl.a. til frugtudskæring 

Alle elever medbringer 1 stk. frugt.  

Husk at medbringe vandrepokalerne, jer der vandt dem sidste år 

 

Faguge ”Skole 200” 

Der er sendt en folder med hjem i fag med program og holdlister i næste uge. 

 

Hovedrengøring lørdag d. 6. okt. 

Vi mødes kl. 9 fælles morgenmad. Rengøringslisten kan ses på hjemmesiden under ”Forældre” 

 

Elevforums dag 

 Indsamlede beløb afleveres til Lisbeth på kontoret eller indsættes på skolens bankkonto  

Reg.nr. 9133 Knt.nr. 2003002. 

 

Indskoling 

 Hjem-besøg: Kirsten kommer på hjembesøg  i næste uge. 

 Julie og Lukas er startet i 1. årgang. 

Mellemtrin 

3.-4. årg. 

 Husk invitation til Halloween 14. november fra 8. årg. (se sidste fredagsbrev 26/9) 

6. årg. 

 Der arrangeres fællesspisning i 6. klasse, tirsdag den 21/10-2014 - så sæt allerede nu kryds i 

kalenderen. Tidspunkt og mere information kommer senere.  

Hilsen forældrerødderne 

Overbygning 

 7. årg 

Rikke kommer på hjem-besøg i næste uge 

 8. årg.  
Rikke og Thomas kommer på hjem-besøg i næste uge.  

 
SFO-NYT 

Kastanje-tur: 

 Mandag d. 6. oktober går vi alle ned til Jakob for at samle kastanjer. Vi går lige efter 

eftermiddagsmad og er tilbage ca. 15.30. Skal man ikke med, skal man afhentes senest kl. 

13.00. 

 Mandag tager Flemming 3. klasses SFO-drenge med på golfbanen. De er tilbage senest kl. 

16.00. 

Halloween: 

Vi starter i uge 41 med at lave Halloween-pynt. Vi skal bl.a. udhule græskar, der skal bruges, i 

gågaden, i efterårsferien. 
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Efterårsferien: 

Vi samarbejder med børnehaven. Er dit barn tilmeldt pasning, men holder en fridag, husk da at 

melde afbud til SFO på tlf. 5136 9858 eller til børnehaven på tlf. 9772 5225 

 

 

 

God weekend 

Frank 
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