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Fredagsbrev 30. oktober 2015 (www.fritime.dk) 
Fælles  Teater – Bemærk at datoen for forestilling er ændret til onsdag d. 4. november 

                        
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.  

 

Åben skole 
Som I måske har set i avisen afholder alle friskoler på øen Åben Skole torsdag d. 5. 

november kl. 16-19. 

Formålet er at alle, der har lyst til at se en friskole indefra kan komme og se, hvordan vi har 

indrettet vores skoler, og hvilke tanker, der ligger bag, så send evt. din nabo forbi, så vil vi 

sørge for at de får en rundvisning , en god snak og lidt spiseligt. 

 

Skolefotografering torsdag d. 4. november 
Alle elevene har fået bestillingssedler med hjem til skolefotografering. Det er vigtigt, at disse 

kommer med tilbage i forbindelse med fotograferingen. 

 

Skolemadsordning 
Vi har i bestyrelsen drøftet muligheden for at etablere en skolemadsordning. I den 

forbindelse har vi skelet til den ordning, de har etableret på Dueholmskolen. Her har man 

lavet en ordning med en række frivillige (overvejende bedsteforældre) , der kommer på 

skolen og hjælper. Vi vil derfor spørge, om I kender nogen, der kunne have lyst til at indgå i 

sådan en ordning, det kunne være forældre, bedsteforældre eller andre interesserede.  

Det vi har brug for lige nu, er at vide om og i givet fald hvor mange, der er, så vi kunne 

undersøge hvilke muligheder, det kunne gives. Så meld til bage på mail, hvis I kender nogen. 
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Indskoling  Se brev på hjemmesiden under ”Klasseinformation” 

Fra teaterproduktionsaftnen 

 
 

 

 

Mellemtrin  3.- og 4. årgang må meget gerne lige tjekke af for biblioteksbøger, så vi kan få 

afleveret dem igen. 

Overbygning  8. årg. 

Husk forældrearrangement på søndag. Tilmeld hurtigst muligt!!! 

   

 

 

SFO 
Stor tak til Trine for at bruge hele tirsdag eftermiddag på at hjælpe os med at lave flødeboller og tak til 

Annemette, Pia og Trine for at have bagt kage til forælderkaffe. 

 

Der er billeder i galleriet fra halloween og fremstilling af flødeboller. 

 
 
 
God weekend 
Frank 

 
 

Fra Borgerforeningen 

   Mortensaften den 1o. november 

                  Fredsø Forsamlingshus kl.18.00 

Pris 120, kr. for andesteg med tilbehør, isdessert 

Kaffe med hjemmebag. Børn 50, kr. 

Drikkevarer kan købes. 

Tilmelding på 97722919 eller 97723610 senest den 

3. nov. 

Husk andespil den 30. november kl. 19.30 
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