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Fredagsbrev 10. oktober 2014 (www.fritime.dk) 
Klasseinfo 

Tværs 

Faguge ”Skole 200” 

8. kl. har ydet en stor indsats for at gøre skolen i 200 år aktuel og vedkommende for alle. Der kommer 

billeder i galleriet. 

  
 

Elevforums dag 

 Vi mangler stadig indsamlede beløb fra 46. Beløbene kan afleveres til Lisbeth på kontoret eller 

indsættes på skolens bankkonto Reg.nr. 9133 Knt.nr. 2003002. 

 

0.-5 årgang  

Husk Halloween-arrangement. Tilmelding er sidst i fredagsbrevet. 

 

Teaterugen 

Vi starter teaterugen op umiddelbart efter efterårsferien. 

Mødetiderne er: 

 Mandag til torsdag 8.10-12.45 

 Fredag 8.10-11.35 og igen kl.18.30. Bemærk at forestillingen er flyttet fra torsdag til fredag 

aften. 

 Der er generalprøve fredag formiddag kl. 10, hvis man ikke kan komme forbi fredag aften. 

 

Indskoling 

 Teaterforberedelse tirsdag den 21. oktober kl. 16.30 

Alle forældre i indskolingen inviteres til at komme og hjælpe med kostumer og kulisser. Der 

kommer en mail med invitation og program. 
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5. årg. 

   
Der var skoleskydning for store og små i Karby. Der ligger flere billeder i galleriet. 

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 

 
 

SFO-NYT 
En stor tak til Jakobs mor, Jette, fordi vi måtte komme på besøg i mandags og samle kastanjer. Det var rigtig 

hyggeligt. 

 

Vi har i denne uge fået udhulet 45 græskar, som skal ned og stå i gågaden i uge 42. Alle børn synes det var 

sjovt at være med til det. 

 

Vi har observeret rotter oppe i vores kaninskur, og vi er blevet enige om, at vi vil af med dem. Så hvis der er 

nogen, som har lyst til at få en af kaninerne, skal I kontakte os. 
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Til alle troldmænd, hekse, drager, børn i  

indskolingen, 3, 4 & 5 klasse med søskende, forældre, bedsteforældre & 

alle andre der har lyst til lidt gys og gru 
 

Kom til vores Halloween party 
Fredag den 14. november 2014 kl. 17.30 til 21.00 

 

Kom til vores uhyggelige børnediskotek  

Kom og oplev vore andre hemmelige børneaktiviteter 

Bliv sminket som heks eller måske som vampyr 

Vi har også tombola med farligt store gevinster 

 

Menu:  
Hovedret: Øjne i natten med Madam Mim´s 

blodkødsovs 

Dessert til børnene: Flagermusspyt med slim 

 

Pris pr. person kr. 30,-  
 

Øl, sodavand, kaffe/kage, pølsehorn, slush ice, popcorn & lign. kan købes 

Klippekort til uhyggelige oplevelser købes ved indgangen 

(Evt. overskud går til vores lejrtur til London) 
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Vi glæder os til at se dig og din familie 

Bloddryppende hilsner fra 
8 klasse 

Klip ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 

Tilmelding/betaling senest den 5. nov. til Alberte, Emilie, Sofie, Laura eller Lukas i 8. klasse 

NAVN:__________________________       Klasse:_________________ 
Vi kommer antal voksne:_________  antal børn:______________ 

Betalt i alt:_____________________ 

PS. Du må meget gerne komme udklædt 
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