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Fredagsbrev 23. oktober 2015 (www.fritime.dk) 
Fælles  Husk tilmelding til Haloween 

Se tilmelding nederst i fredagsbrevet 

 Teater 

                        
Onsdag d. 28. oktober starter teaterugen. Temaet i år er, ”AT REJSE……”.  

Eleverne møder kl. 8.10 til morgensamling, og derefter er det ud i de forskellige afdelinger. 

Altså ingen morgenlæsning, så vi håber I får læst rigtig meget derhjemme   

Strukturen er den samme som de forrige år dog med den undtagelse, at der vil blive oprettet 

en CAFÉ nede i 5.-6.klasses lokaler. Det er nogle elever fra overbygningen som står for den. 

Al overskud går til elevforum. Indskolingen vil også i år kun opføre deres stykke én gang. 

Mellemtrin og udskoling spiller deres stykker 2 gange.  

Mødetider er:   

Alle dage 8:10-12:45 på nær onsdag d. 4. november: 8.10-ca. 12.45. 

Onsdag d. 4. november er der generalprøve fra kl. 9:45 og Premiereaften : Start Kl. 18: 

30 hvor indskolingen  viser deres show/teater. NB kun 1 opførelse!!!!  

Kl. 19:00: 1. gennemspilning: Der spilles teater i fællessalen (mellemtrinnet)  og i 

gymnastiksalen (udskolingen)  

Kl 19.50: 2. gennemspilning Der spilles teater i fællessalen (mellemtrinnet)  og i 

gymnastiksalen (udskolingen)  

Derefter åbner vores hyggelige CAFÉ.  

Torsdag d. 5. november:  

Kl.8:10: morgensamling og oprydning indtil 10-pausen. Derefter klasselærerdag indtil kl. 

12:45.  

Fredag d. 6. november: Almindelig skoledag.  

 

Idræt frem til påske 

 Idræt foregår fortrinsvis indendørs med mindre andet er aftalt på holdene, så husk 

indendørssko. 

 

Udskiftning af fyringskedel 

Varmesystemet udskiftes i løbet af den kommende uge. 

 

Indskoling  Der er sendt en mail ang. teater for indskolingen 

 Der er undervisning af den kommunale tandpleje på mandag. 

Overbygning 8. årg. 

 Husk tilmelding til klassearrangement inden 1. november 

 

9. årg. 

 Eleverne trådte sømmet i bund, og der blev kæmpet til det sidste for at vinde de 

eftertragtede guldmedaljer! 

En fantastisk oplevelse, hvor vi alle kom hjem med benzin i blodet, og blod på 

tanden til at prøve endnu engang! 
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SFO 
 
Forældrekaffe 

Husk at vi holder uhyggelig eftermiddag med forældrekaffe onsdag den 28. oktober kl. 14.30 – 15.30. 

I den anledning efterspørger vi forældre, som har lyst til at bage kage til kaffen. 

Flødeboller 

Tirsdag kommer Trine (William Hansen’s mor) og laver flødeboller sammen med os. De kan smages til 

forældrekaffen. 

Svømning for 3. kl. og frigear 

Vi starter med svømning for 3. kl. og frigear børnene fredag den 30. oktober. Vi kører fra skolen 

umiddelbart efter eftermiddagsmaden. Svømmehallen åbner kl. 14. I skal hente jeres børn i Jesperhus 

svømmehal senest kl. 16.00. 

I skal tilmelde jer til svømningen hos os i SFO’en senest torsdag eftermiddag, så vi ved hvor mange gange vi 

skal køre. 

 
 
God weekend 
Frank 
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