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Fredagsbrev 29. maj 2015 (www.fritime.dk) 
Fælles 

 De tidligere efterlyste biblioteksbøger mangler stadig, dog ikke alle, der er kommet et par 

stykker ind, så … 

 

 Prøveafvikling 

I forbindelse med afviklingen af prøver skal vi have censorer ud til andre skoler og selv afvikle 

mundtlige prøver. Det giver lidt vikarændringer i den kommende periode. I næste uge er Britt og 

Annemette  ude af huset som censorer og Kim har prøveafvikling tirsdag og onsdag. 

 

Mellemtrin  Fælles idrætsdag for 3.- 4. årgangene på friskolerne torsdag d. 4. juni 

Vi skal på stadioni i Nykøbing og dyrke atletik. Der er sendt mail. 

 

 Udeskole 6. årg. 3/6 

Vi skal besøge rensningsanlægget i Nykøbing. I den forbindelse kunne vi bruge en 

forældre til at hjælpe i 1½ times tid fra kl. 10. 15 inde på rensningsanlægget. Hvis 

du har mulighed for at være den ekstra voksne, så kontakt Michael på 61751956. 

 Overnatning for 6. 22. juni hos Lone 

Sæt X i kalenderen . 

Overbygning 7. årg. 

 Overnatning 

Mandag d. 1. juni er der overnatning på skolen med Marianne og Flemming. Se 

mail 

8. årg. 

 Blokdag i tysk onsdag d. 3. juni 

 

9. årg. 

 Bog og skabsaflevering skal ske mandag d. 8. juni i forbindelse med blokdag. 

 Blokdagsplan: 

o Mandag d. 8. juni Dansk  

o Mandag d. 15. juni Engelsk 

o Torsdag d. 18. juni Samfundsfag 

 Prøvedatoer: 

o Fysik 2.-3. juni 

o Dansk 10.-11. juni 

o Engelsk 16.-17. juni 

o Samfundsfag 22.-23. juni 

 

 Bjærgefest for 9. årg. flyttes til onsdag d. 24. juni pga. Sankt Hans- aften. 
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SFO 

Sommerferien: 

Husk torsdag d. 4. juni er sidste frist for tilmelding til pasning i sommerferien. 

Der er lukket fredag d. 5. juni (Grundlovsdag) 

 

Afslutning for 3 klasse: 

Vi planlægger afslutning for 3 klasse i den nærmeste fremtid. 3 klasse får nærmere besked herom, 

på et senere tidspunkt. 
 
God weekend 
Frank 
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