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Fredagsbrev 28. november 2014 (www.fritime.dk) 
Klasseinfo 

Fravær 

Rikke har været fraværende den sidste uges tid pga. alvorlig sygdom og dødsfald i familien. Dette har 

selvfølgelig betydet en del ændringer for elever med vikarer.  

 

  
Elevforums legetårn 

Så blev resultatet af anstrengelserne sat op: et 4 meter højt legetårn. Som det kan ses af billederne, blev det 

meget godt modtaget . Stor ros til elevforum, der tog initiativ til arrangement og tak til sponsorerne, der 

støttede op. 

 

Julerier 

 

 Julearrangement på Lødderup Friskole søndag d. 14. december 2014 

Alle inviteres til julearrangement søndag d. 14. december. Programmet bliver lidt anderledes. Vi kan 

ikke få arrangementet passet sammen med gudstjeneste i kirken, som vi plejer. Derfor kommer der et 

nyt program med næste fredagsbrev. 

 

 Pakkekalenderen 

Vi har en fælles gavesæk, som vi trækker ud hver morgen til morgensamling i december måned. 

Hvis man ønsker at være med medbringes en gave til max. 20 kr. som afleveres til kontoret. Det kan 

også nås i næste uge! 

     
Der er billeder i galleriet. 
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Haloween 

Med mere end 230 tilmeldte var grundlaget for en fremragende Halloweenfest lagt. 

Forældrene havde i uger forinden arbejdet med forberedelserne til festen. Der var aktivitet i køkkenet helt fra 

morgenstunden for at gøre klar til at bespise de mange mennesker. 

Ideerne var mange blandt 8. klasses elever, som arbejdede hårdt for at give de fremmødte en dejlig 

skræmmende oplevelse i den mørke og uhyggelige gang med genfærd, kidnapninger og uhyggelige  

overraskelser. Udover en fremragende menu med Madam Mim´s blodkødsovs og dessert med Flagermusspyt 

og slim bød tilbuddene også på Tivoli i gymnastiksalen, sansekasser, Halloweenbio samt Disko og tombola! 

Stemningen var høj og de fremmødte børn trætte efter kun et par timer. 

Vi glæder os til at se jer igen til næste år! 8. klasse  

 

X/Y- Faktor 

Der er flere billeder i Galleriet på hjemmesiden. 

 

Mellemtrin 

 Pernille kommer som en ekstra voksen på mellemtrinnet i december måned. 

 5. årgangs deltagelse i Energidag Thy  er flyttet til foråret. Der kommer en dato senere. 

 

Overbygning 

 8. årg. er i praktik 

 P/K-fag torsdag er omlagt pga. 8.  årgangs praktik. 

o 7. har hjemmekundskab 

o 9. har klasselærer-timer 

 
 
 

SFO-NYT 
 

Lucia: 

Sfo og børnehave holder Lucia fredag d. 12/12 fra kl. 14.00. Se invitation på opslagstavlen 

 

Hjælp: 

Er der nogen forældre/bedsteforældre, som kan hjælpe os med at sy Luciakjoler, så kontakt 

personalet i sfo’en. De er klippet ud, de skal bare syes sammen. 

 

Juleferie: 

Sfo’en holder juleferie fra d. 22/12 til og med torsdag d.1. januar. Vi vil gerne have en 

tilbagemelding på, hvem der har behov for pasning fredag d. 2. januar. Tilmeldingsseddel hænger 

på opslagstavlen i garderoben. Tilmelding senest fredag d. 5. december. 

Første skoledag efter juleferien er mandag d. 5. januar. 

 

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. 

 

God weekend 

Frank 
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