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Fredagsbrev 5. december 2014 (www.fritime.dk) 
Klasseinfo 

Julearrangement på Lødderup Friskole søndag d. 14. december kl. 16  

Alle inviteres til julearrangement søndag d. 14. december.  

Programmet ser således ud: 

o 16.00 Lucia-optog 

o 16.15 Æbleskiver og gløgg 

o 17.00 Juleskuespil af 5. årg.  

o 17.30 Juletræsdans – vi pynter juletræet fælles, så alle skal medbringe en julestjerne, der kan 

hænges på. 

o 18.00 Mulighed for pølser og brød 

 

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, hvis man ikke lige er kommet med! 

 

Indskolingen 

 Emnet ”Koglefolket” er færdigt- se elevernes egne film her: http://tinyurl.com/onbjogh 

 Se brev om børnestavning 

Mellemtrin 

 Udeskole i næste uge: MEDBRING AVISER 

Overbygning 

 8. årg. engelsk –Kirstens hold: Se brev 

 
SFO-NYT 

 

Legetøj: 

Tak til Rune og hans familie for det nye legetøj, vi fik i onsdags. Dejligt at I tænkte på os !!!! 

 

Lucia:  
Husk: SFO og børnehave holder Lucia-fredag d. 12/12 fra kl. 14.00. Forældrekaffe fra kl. 14.00-15.15. Se 

invitation på opslagstavlen. 

 

Julefrokost: 

Vi holder julefrokost for alle børn i SFO’en mandag den 15. december. Alle børn skal have noget mad med 

til fælles frokost. Vi lægger en seddel ud i børnenes rum, når vi har fundet ud af, hvad de skal have med. 

Mad, som kan holde sig, må gerne medbringes fredag den 12. december, og det, som ikke kan, skal 

medbringes mandag den 15.  

Vi spiser samme tid, som vi plejer, og vi vil gerne, at I venter med at hente jeres børn til efter kl. 15.00. 

 

God weekend 

Frank 
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