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 Fredagsbrev 27. november 2015 (www.fritime.dk)  

  

Fælles  Praktikanter 

Allan Hansen er i praktik hos os de næste 3 måneder. Han hjælper i det praktiske. 

Lone Rokkjær Maigaard er i praktik som undervisningsassistent i indskolingen.  

 

Jule-klippe-dag 

En hyggelig dag med masser af aktivitet 

 

 

Julepakkekalender – man kan stadig nå at være med!! 

• Alle elever, der ønsker at deltage i pakkekalenderen til morgensamling, skal 

medbringe en lille gave til en 20'er. Ikke slik! Pakkerne afleveres på kontoret, så vi 
får tjek på, hvem der er med.  

 

Sundhedsplejerske  

 Sundhedsplejersken har træffetid på onsdag 2/12 kl.8.10-10.10. 

  

Husk julehygge-eftermiddag søndag d. 13. december kl. 16 

 Det nærmere program kommer med næste fredagsbrev, men tjek lige at 

tidspunktet er X’et af. 

Mellemtrin  6. årg.  

 Kirkekoncert med Ivan Pedersen 16/12 

6. klasse deltager i koncerten sammen med andre skoler på øen. Koncerten 

foregår i Nykøbing Kirke. 
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 Vi indsamler runde fyrretræskogler, så har I nogle i haven eller i nærheden, så modtager 

vi dem gerne (så vi kan tjene lidt til klassekassen).  

 
  

Overbygning  7. årg.  

 Samtaler tirsdag d. 1. december. 
8. årg  

 Samtaler torsdag d. 10. december.  

  

  

SFO  

Juledekorationer:  

Vi laver juledekorationer mandag og tirsdag - så husk at sende lysskjuler, pynt, og hvad de ellers 

skal bruge med børnene i skole. 

 

Luciaarrangement: 

Vi holder Lucia sammen med børnehaven fredag den 11. dec. Kl.14.00 – 15.15. Vi serverer kaffe 

og lidt sødt. Se medfølgende indbydelse 

 

Flyverdragter: 

Det er ved at blive koldt, så alle børn skal have flyverdragter, skibukser eller anden 

overtræksbukser med, samt støvler efter vejret. Hue og vanter er også en god ide og gerne flere par 

vanter, da vi ofte oplever vanterne meget hurtigt bliver våde. 

 

   

 Sfo´ en, Børnehaven & Vuggestuen inviterer til 

Lucia optog og forældrekaffe. 

 

Fredag d. 11. december er der forældrekaffe mellem kl. 14.00 – 15.15. 
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Forældrekaffen starter med Lucia-optog kl. 14.00, derefter er der kaffe og kage. 

 

Lucia optoget er for de piger og drenge blandt Sneugler, Hornugler og Sfo´en, der har lyst til 

at være med. 

 

Vi håber. der er mange der har lyst til at deltage. 

 

 

 

Decemberhilsner fra personalet i Sfo´en, Børnehaven & Vuggestuen 

 

Fra  

                                                 
 

Årets andespil for hele familien 

 

Fredsø Forsamlingshus 

Mandag den 30. november kl. 19.30. 

De sædvanlige præmier 

Kaffe/drikkevarer kan købes. 

 

Hilsen bestyrelsen 
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