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Fredagsbrev 8. maj 2015 (www.fritime.dk) 
Fælles 

 

 Fripladsansøgninger for kommende skoleår 

Ansøgninger om tilskud til nedsættelse af skolepenge- og SFO-betaling kan downloades på 

hjemmeside under ”Fakta”/”Friplads”.  

Ansøgning skal vedlægges husstandens årsopgørelse for 2014 

 

 Børneorm, lus og nu også ringorm og skoldkopper 

o Der er meldinger om både lus, børneorm, ringorm og skoldkopper.  

 Legepatruljetur 

Vi tager til Djurs sommerland torsdag d. 21. maj.  Turen er tak for indsatsen i år. 

Mellemtrin Nye elever til 3.og 5 

 Caroline Marie (3.) og Anne Kathrine (5.) starter på skolen på mandag 

Overbygning 8. årg. 

 Onsdag d. 13. skal 8. cykle til Dragstrup. Mødetid på skolen 10.15- husk cykel og 

cykelhjelm. 

9. årg. 

 Prøve i geografi onsdag d. 13. maj kl. 9-9.30. 

 Ny blokdagsplan: 

o Tirsdag d. 12. maj Geografi 

o Tirsdag d. 19. maj Fysik 

o Onsdag d. 20. maj Engelsk 

o Fredag d. 29. maj Samfundsfag 

o Mandag d. 8. juni Dansk 

o Mandag d. 15. juni Engelsk 

o Torsdag d. 18. juni Samfundsfag 

 
 
 
 

SFO 

Spirer: 

Det går rigtig godt i Spiregruppen. De er en flok dejlige børn, som fungerer godt sammen og også 

føler sig trygge sammen med de større børn i indskolingen. I denne uge har vi bl.a. plantet vores 

vandmeloner ud og har også hver især foræret en til vores makker. Alle har en 5. kl. pige som 

makker og de piger er rigtig glade for deres små venner, som de kommer og siger hej til daglig, hel 

uopfordret.  I dag har alle børnene været med til morgensamling og det er en ret stolt ”spiremor”, 

der sidder og betragter de opmærksomme børn, der opfører sig eksemplarisk i den store forsamling. 

Vi har også lavet en flot og meget farverig bogstavplakat af papirmosaik.   

 

Generalprøve Cirkus: 

Vi holder generalprøve for børnehaven mandag eftermiddag, og derfor vil vi gerne, hvis I først 

henter jeres børn efter kl. 15. 
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Cirkus: 

Husk vi laver cirkusforestilling for forældre og søskende tirsdag kl. 14.30 i gymnastiksalen. Efter 

forestillingen er der kaffe i SFO’en. Vi forventer at slutte senest kl. 16.00. 

Vi havde arrangeret Mikkel, som er vikar i børnehaven til at hjælpe, men han fik arbejde et andet 

sted hele maj måned. Vi har haft Pia, mor til Rosa og Frida, til at hjælpe. Vi glæder os til at se, 

hvordan det kommer til at tage sig ud. 

 

Lukkedage i SFO’en: 

 

Vi minder endvidere om, at SFO’en holder lukket fredag efter Kristi himmelfartsdag samt 

Grundlovsdag. 

 

 
God weekend 

Frank 
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