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Fredagsbrev 31. oktober 2014 (www.fritime.dk) 
Klasseinfo 

Hovedrengøring 

Vi mangler stadig at få rengjort nogle steder. De forældre, der var forhindrede i at deltage d. 4. oktober 

invitereres derfor til at komme lørdag d. 22. november kl. 8.30- ca. 12.  Der kommer en særskilt mail til jer i 

begyndelsen af næste uge.  

 

8. årgangs pølsevogn 

 Hver fredag sælger 8. årgang pølsehorn for 5 kr. stk. Salget starter næste fredag. Overskuddet går til 

deres klassekasse.  

 
Elevforums dag 

 Vi mangler at modtage indsamlede beløb fra nu kun 14!!. Beløb kan afleveres til Lisbeth på kontoret 

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

 

0.-5. årgang  

Husk Halloween-arrangement (se sidst i fredagsbrevet) 

 

 

Praktikant 

Vi har Pernille med i indskolingen de næste 4 uger som ekstra voksen. 

  

Indeordning 

Frem til påske er der indeordning i frikvartererne. Af hensyn til rengøringen skal udendørsfodtøj være i 

garderoberne. Det kan derfor være en god ide at have indendørssko, hjemmesko eller tykke strømper på 

skolen. 

 

Mellemtrin 

 

Mellemtrinnet havde en god tur til El-museet i 

Tange. Der kommer flere billeder i galleriet. 
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SFO-NYT 
Intet uhyggeligt nyt fra Fritteren. 

 

God weekend 

Frank 

 

 
 

 
 
 
 

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 
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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) 

 

 

 

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 

 

------------------------------------------------------------------------------ 
  
 
 
 
 
 
                             
 
Fra Fredsø Lødderup Borger- og Kulturhus 

 

 

Mortensaften 
Fredsø Forsamlingshus 

                Mandag den 10. nov. kl. 17.30 

Andesteg med tilbehør, frikadeller, dessert, 

Kaffe med hjemmebag. Musikalsk indslag. 

Kom og nyd en rigtig familieaften 

Øl/vand vin kan købes 

Pris 120, kr., børn 60., kr. 

Tilmelding senest den 6. nov.  

På 97722919 

97723610 

 

Hilsen Fredsø Lødderup Borger og kulturhus 

Husk bankospil de 24. nov. Kl 19.30 
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