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Fredagsbrev 28. august 2015 (www.fritime.dk) 
Fælles 

 Lus 

Der er konstateret lus hos nogle elever i indskolingen og på mellemtrinnet, så tjek efter. Elever skal 

holdes hjemme til behandling er sat i værk. 

 Børneorm 

Der er konstateret et tilfælde af børneorm. Så brug lidt tid på at tale om hygiejne i forbindelse med 

toiletbesøg. Vi har opsat spritbeholdere på toiletter, så man kan ”afspritte” før brug af toilet og i 

forbindelse med håndvask. Elever med børneorm kan komme i skole, når de er i behandling. I kan 

læse om forholdsregler ved sygdom under ”Fakta” på hjemmesiden. 

 Sangbøger  

De bestilte sangbøger er kommet. De kan købes for 150 kr. pr. styk. Elever fra og med 3. årg. skal 

have en sangbog. 

 Praktikanter 

Vi skal have praktikanter fra 4. årg. på Skive Seminarum, Jonna og Mads samt Houda, som har 

været her tidligere. De kommer i kontakt med alle aldersgrupper fra næste uge og til og med ugerne 

efter efterårsferien. 

 

Indskolingen  Forældremøde 7. september kl. 18.30  

 

Mellemtrin 3. årg. 

 Lone kommer på hjemmebesøg de næste to uger. Der er udsendt tidsskema. 

 

4. årg. 

 Håndboldkaravane for alle i 4. Klasse. 

 
Det var en fin formiddag i Arenaen 
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Udeskole 

Menuen var noget alternativ i denne uges udgave af udeskole, de seje påstod, at de smagte 

godt 

Stegte melorme!! Opskriften kan fås ved Thomas, der også henviser til nærmeste 

forhandler. 

 

 
Overbygning  Forældremøde 3. september 18.30 

 Flytning af arbejdsaften 

Arbejdsaftenen er flyttet til tirsdag d. 22. september. Den står på maling af en 

afdeling og noget udvendigt. Der kommer nærmere besked. 

9. årg. 

 Biologitur 
Mandag skal 9. cykle til Salamandersøen i Legind for at arbejde med vandprøver, 

så husk cykel og cykelhjelm, denne gang!! 

 Idræt og fysik frem til uge 43 

I den kommende periode har de idræt om tirsdagen på begge hold og fysik om 

onsdagen. 

 
SFO 

 
 

Vi havde en rigtig god og sjov diskoaften i onsdags. Alle børn var i deres ”stiveste puds” og havde 

virkelig en fest. Der blev spist pizza og vandmelon til aftensmad, drukket slush-ice, spist chips og 

kage og danset og leget hele aftenen. En stor tak til Celinas far Frederik, for hjælpen med slush-ice 

maskine, lys-show og røg-kanon. Martin, Jakob, Lucas og Sebastian stod for musikken.  

Billeder fra aftenen er i skolens galleri. 
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Tur: 

Torsdag den 10. september har vi planlagt at tage bussen til Nykøbing og se de store sejlskibe, der 

ligger der den dag.  Hvis der bliver dårligt vejr, aflyser vi. I får nærmere besked om turen i næste 

uge. 

 

EFTERÅRSFERIE 

 

Tilmelding til pasning i efterårsferien uge 42: 

 

Navn:_______________________________ 

 

Fri hele ugen_______ 

 

 

Mandag d. 12/10  fra kl.___________til kl.___________ 

Tirsdag d. 13/10 fra kl.___________til kl.___________ 

Onsdag d. 14/10 fra kl.___________til kl.___________ 

Torsdag d. 15/10 fra kl.___________til kl.___________ 

Fredag d. 16/10 fra kl.___________til kl.___________ 

 

Tilmeldingen afleveres senest torsdag d.10. september i SFOèn. Ligeledes hænger der 

tilmeldingsseddel på opslagstavlen i garderoben. 

Alle bedes give en tilbagemelding, også hvis barnet holder fri.  

Der er lukket for senere tilmelding. 

Hvis der er nogen fra ”Frigear” som har behov for pasning, er prisen 75 kr. pr. dag 
 

 
God weekend 
Frank 
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