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Fredagsbrev 14. 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 

 

Lys og reflekser 

Det er meget mørkt om morgenen, så tjek lys og 

reflekser. Alle skal komme helskindede gennem 

vinterperioden 

 

 
 

 

Besøg af vennerne 

0.klasse var på besøg i 6.kl. Der var samarbejdsøvelser i klassen, lege i gymnastik salen, og oplæsning og 

kage i klassen. Det var en rigtig hyggelig dag. 

     

       
 

 

Se 7. årgangs reklame nederst i brevet 
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Morgensamling 

7. årgang har stået for morgensamlingen i denne uge. Den har stået i mange konkurrencers tegn. Her et 

billede fra fredag 

 
 
 
 

SFO-NYT 

Besøg hos Karen: 

Stor tak til Karens mor og storesøster for den dejlige eftermiddag, vi havde i mandags. Vi fik en 

masse at vide om Islandske heste og fik set, hvordan man gør hestene klar til at ride på. Alle de 

børn, som havde lyst, fik en trækketur rundt på ridebanen.  

Der kommer billeder i skolens galleri senere fra dagen. 

 

Svømning: 

Fredag den 21. november skal 3. klasses sfo-børn og Frida 4. klasse i svømmehallen. Vi kører som 

sidst efter eftermiddagsmaden og børnene skal hentes senest kl. 16.00 i Jesperhus svømmehal. 

 

 
God weekend 

Frank 
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7. klasse  
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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