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Fredagsbrev 6. februar 2015 (www.fritime.dk) 

Fastelavnsmandag 

Vi holder fastelavnsfest mandag den 16/2, hvor alle fra 0.-6. klasser møder udklædte til morgensamling.  

Formiddagens program vil være kåring og præmiering af bedst udklædte indenfor flere kategorier, derefter 

forskellige sjove aktiviteter og senere slår vi katten af tønden og spiser fastelavnsboller, som P/K-fagselever 

har gjort klar til dagen. 

Det hele slutter 11:35, hvor man så har fri eller i SFO. 

Overbygningen deltager ikke i fastelavnsarrangementet (se information under klasseinfo) 

 

Klasseinfo 

Indskoling 

 

Smarte huser 

 

 Udeskole 

Vi arbejder videre på byggelegeplads -

projektet. 

Er der bedsteforældre/forældre eller andre, 

så er I meget velkomne til at give en hånd 

med. Vi mødes hver tirsdag kl. 9.45 til 

kaffe og arbejder derefter til middag. 

 Skole/hjem-samtaler 

Der er sendt et skema med eleverne hjem, 

så tjek tasken 
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Mellemtrin 

 3.-4. årg. 

 

Der arbejdes kreativt i forbindelse Ole Lund 

Kirkegaard-emnet 

 

 

 
Vore strikkehjælpere i en pause. 

Datoer for skole/hjem-samtaler: 
5. årg.: 18/2 

 

 

5. årg.  

Fælles MGP lørdag d. 14. februar for børn og 

familier.  
Der kommer nærmere invitation med brev og mail 

senere 

  

 

 

 

Overbygning 

 

Fælles 

Projektskrivning i uge 8 (Efter vinterferien!) 

7.-9. møder mandag 8.10 og starter projektskrivningen op. 7. skriver projekt på skolen. For 8. og 9. årg. er der 
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 7. årg. 

Vi mødes i fysik kl. 8.10 efter vinterferien. I skal huske computer og materiale til projektskrivningen 

 8. årg 

Overnatning på skolen onsdag d.4. februar. 

 9. årg. 

Der er udtræk til idrætsprøve mandag d.16 kl. 8.10 

 
SFO-NYT 

 
Rettelse til sidste uges fredagsbrev: 

I sidste uges fredagsbrev stod, at vi i SFO’en holder bagedyst den 25. marts, det var en fejl.  

Vi holder bagedyst onsdag den 25. februar kl. 14.30 til 15.30. 

 

I vinterferien er vi sammen med børnehaven. I skal huske at melde afbud, hvis jeres barn ikke kommer selv 

om det er tilmeldt. 

 

Rigtig god vinterferie. 

 

God vinterferie 

Frank 

 

 

Fra Lødderup Borger- og Kulturhus: 

 

FASTELAVNSFEST 
FLUIF og Fredsø Lødderup borger & Kulturhus vil gerne invitere til fastelavn i Fredsø 

forsamlingshus. 

Søndag d. 15. feb. Kl. 14.00  

Entre pris er 25 kr. pr. Person hertil vil der være kaffe/soda vand samt boller og kage 

Der vil være mulighed for at købe pølser og slik. 
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