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Fredagsbrev 27. marts 2015 (www.fritime.dk) 
 

 

Fælles 

 Husk rengøringsdag lørdag d. 11. for jer, der har modtaget mail.  

Evt. afbud til Lene Krog 5192 8657 

 

 Foredrag onsdag aften 

 
 

Vi havde et en virkelig god aften med Jens Andersen, der 

formåede at få alle til at tænke sig godt om i forhold til, 

hvordan børn og voksne møder hinanden, og hvad der kan 

komme ud af det. 

Vi tror, det blev en rigtig god grundsten for en fast tradition fremover. Ca. 60 gæster dukkede op og 

blev behørigt beværtet af 6. årg.’s forældre (Tak for det) 

 

 Der er uddelt diplomer i Læseriet 

 
 

 Udeordning og idræt ude. 
Når vi mødes efter påske er det ikke til at skjule, at det er forår. Derfor går vi over til udeordning i 

frikvarterer. Overbygningen har særlig ordning. 

Idrætsundervisningen er også fortrinsvis tilrettelagt ude. Medbring derfor tøj efter vejret. 

Mellemtrin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. årg. 

 Onsdag var 5. årg. inviteret til Ørding for – sammen - at lave et rollespil 

om påskens betydning i den kristne tradition. Undervisningen var 

organiseret sammen med folkekirkens skoletjeneste (Svenne Grøn, der 

også underviste dem i den katolske tradition for lidt tid siden).  Det var en 

anderledes måde, end den traditionelle fortælleform, vi praktiserer. 
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SFO 

 

”Spirer”: 

Efter påskeferien starter 11 nye ”spirer”. Vi glæder os meget til, de kommer og bliver en del af os og håber, I 

alle vil være med til at tage godt imod dem og deres familie.  

 

Garderober: 

Efter påske vil 3. klasses SFO-børn ikke længere have garderobe i indskolingen. De skal bruge de 

garderobepladser, de også bruger i skoletiden. Det er pga. mangel på garderober, når spirerne starter 1. april.                                                                             

De har 4 garderober til deling, til opbevaring af sko og jakker. 

Vi minder lige om, at hvis man vil have sin garderobe gjort rent, skal den tømmes helt hver fredag. 

 

God påske 
Frank 
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