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Fredagsbrev 7. november 2014 (www.fritime.dk) 
Klasseinfo 
Lus (Hovedrengøring?) 

Vi har meldinger om, at der er lus i flere årgange. Så tjek af!!  Praksis er, at man ikke er i skole, før man er i 

behandling, hvis man har konstateret lus 

 

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 er udsendt mail i onsdags. 

 

8. årgangs pølsevogn 

 Hver fredag sælger 8. årgang pølsehorn for 5 kr. stk. Overskuddet går til deres klassekasse.  

 
Elevforums dag 

 Vi mangler at modtage indsamlede beløb fra nogle stykker. Vi sender en email til de enkelte hurtigst 

muligt.  

 

Se 7. årgangs reklame nederst i brevet 

 

Praktikant 

Vi har alligevel ikke Pernille med i indskolingen de næste 4 uger som ekstra voksen. Hun var så uheldig at få 

fast arbejde. 

  

Halloween 

Uhyggelig fest for indskoling og mellemtrin fredag d. 13.+1 

 

Mellemtrin 

På onsdag må eleverne meget gerne medbringe pc/Ipad i forbindelse med udeskole. 

 

Overbygning 

Der er mange, der glemmer at medbring pc til den daglige undervisning. Så hjælp lige eleverne med at få den 

med. 

 
 
 

SFO-NYT 

Gå tur: 

På mandag d. 10/11 går vi ned til Karen og ser på islænderheste. Vi går, når indskolingen får fri 

kl.11.35, og hvis man ikke skal med, skal man hentes der. 3. klasse køres derned, når de får fri kl. 

12.45. De må desværre springe over lektiecafe denne dag. De fra 3. klasse som ikke skal med, skal 

hentes 12.45. ellers skal en forælder lave en anden aftale med en voksen fra sfo’en. Vi er tilbage 

senest 15.30, så det er muligt, at de, der evt. skal med bus hjem, kan nå den der kører 15.34.  
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Legetøj: 

Det er tilladt at medbringe legetøj i sfo’en, dog er det på eget ansvar. Legetøjet må ikke bruges i 

skoletiden, hvilket også betyder, at man naturligvis ikke bruger det i frikvarterene. I bedes tage en 

snak med jeres barn om, at de ikke må bruge det der, og at de selv har ansvaret for om noget går i 

stykker eller bliver væk.  

 

Kaniner: 

Vi skal af med vores kaniner hurtigst muligt. Så er man interesseret i en kanin, eller kender nogen 

som er så sig til. De er gratis. 

 

Juleferie: 

Sfo’en holder juleferie lukket fra og med d. 23/12 til og med d. 1/1. 

 

Knapper: 

Vi vil gerne have røde og grønne knapper, hvis der skulle være nogen, som har nogle liggende.  

 

 

 
 

God weekend 

Frank 

 

 

 

7. klasse  
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Sælger Træ 

Figurer 
Overskuddet går til 7. klasses studietur 

Pris 30 kr. pr stk.  3 for 75 kr. 
Mål: 40 x 40 x 85 mm 

Kontakt: Flemming på tlf. 30 91 59 52 eller på 

flemmingmors@mail.dk 
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