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Fredagsbrev 6. november 2015 (www.fritime.dk) 
Fælles Teater  

                        
Teaterugen er godt overstået. Det blev en god oplevelse for alle. 

   
Her sminkes af Katja, en af vore tidligere elever 

 

Skolemadsordning 
Der har ikke været nogen tilbagemeldinger på opfordringen i sidste fredagsbrev, så lige en 

gentagelse for at se, at det ikke bare ”blev” pga. af en travl uge: 

 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. 

 

2.-og 3. årg. teater fredag 13. 

Der er teaterforestilling på Sydvestmors Friskole fredag formiddag. 

 

Informationsmøde om skolestart august 2016 torsdag d. 26. november kl. 17-18 

Vi holder informationsmøde for forældre til kommende skolestartere. På mødet vil blive 

orienteret om skolen og processen i fh.t. tidlig overgang til pasning i SFO. 

 

Indskoling  

Mellemtrin  Danseteater for 3.-5.klasse:  
På mandag d. 9/11-15 kommer danseteatret MINSK til vores skole. Dansebesøget 

varer fra 8:30-ca. 10:00.  

Eleverne skal huske tøj til at danse i, da besøget både består af en aktiv del og en 

oplevelses del  Der er almindelige timer efter 10-pausen.  

 Udeskole 

Vi har brug for ½-liters plastikflasker til vores næste aktivitet. Så har I 

sodavandsflasker el.lign. vil vi gerne hjælpe jer af med dem. 

 

Overbygning  Skole/hjem-samtaler 

o 7. årg. Tirsdag d. 1. december 
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o 9. årg. tirsdag d. 8.- og torsdag d. 10. december. 

 

 Haloween-arrangement 

I alt ca. 250 glade deltagere var med til at gøre festen til en bragende succes,  

 

 

 

Menuen bestod af Madam Mims øjne i natten og dragespyt med slim til dessert, 

skyllet ned med ”blodig” slush ice.  

Efter sulten var stillet, var der uhyggelige oplevelser for børnene og barnlige 

sjæle. En rigtig uhyggelig aften. 

Hilsen 9 klasse 
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SFO 
 

Intet nyt 
 
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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