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 Fredagsbrev 15. januar 2016 (www.fritime.dk)  

  

Fælles   

Fælles foredrag torsdag d. 11. februar kl. 19 Sæt X 

Ole Flemming Pedersen kommer og holder et spændende, morsomt og tankevækkende 

foredrag om det at være forældre til børn i vores tid.  

Vi forventer, at det er lige så forrygende godt som sidste arrangement med Jens Andersen. 

Der er medsendt en plakat med fredagsbrevet.  

 

Hovedrengøring lørdag d. 6. februar  

Der sendes en deltagerliste med fredagsbrevet. 

Vi starter kl. 8.30 med morgenkaffe og slutter omkring middag.  

 

  

Mellemtrin Fortælledagen 

 Fredag kommer der fortællere fra Limfjordsteatrets fortællekreds og fortæller for 3.-6. 

årg.  

Udeskole på mandag 

 Husk udetøj! 

3. og 6. årg. 

 Vi maler i PK-fag, så husk praktisk tøj. 

Samtaler 6. årg. 

 Der er skolehjem-samtaler mandag d. 8. – og tirsdag d. 9. februar. Der kommer en 
detaljeret tidsplan på mail senere 

Overbygning 8.- og 9. årg. 

  
Onsdag har vi fået lov til at deltage i 

arrangementet med den danske 
astronaut Andreas Mogensen. Han 

fortæller om sin tur til Den 
Internationale Rumstation. 

Det foregår i Jyske Bank Mors Arena 
fra kl. 12-14. Eleverne skal have cykel 

og cykelhjelm med.  
De får fri efter arrangementet. 
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SFO  

Teater i Lødderup kirke: 

Tirsdag var vi i Lødderup kirke og se teater. Det var en gruppe ved navn: TeaterTasken, som spillede: De 

Hellige tre Konger. Det var en hyggelig eftermiddag. 

 

Skøjtebanetur 3. og frigearbørnene: 

Onsdag d.10. februar tager vi på skøjtebanen i Skive. Vi har været så heldige, at to forældre vil køre med, da 

vi har mange af de store børn. 

Vi tager afsted fra skolen ca. kl. 13.00 og er hjemme senest kl. 16.30. 

Vi spiser eftermiddagsmad, inden vi kører, og så tager vi varm kakao og kiks med. 

I skal tilmelde jer senest fredag den 5. februar. 

 

 

Vinterferie: 
Tilmelding til pasning i vinterferien uge 7: 

 

Navn:_______________________________ 

 

Fri hele ugen_______ 

 

Mandag d. 15/2  fra kl.___________til kl.___________ 

Tirsdag d. 16/2 fra kl.___________til kl.___________ 

Onsdag d. 17/2 fra kl.___________til kl.___________ 

Torsdag d. 18/2 fra kl.___________til kl.___________ 

Fredag d. 19/2 fra kl.___________til kl.___________ 

 

Vi vil gerne have en tilbagemelding senest onsdag d. 27. januar, også hvis dit barn holder fri. 

Ligeledes hænger der tilmeldingsseddel på opslagstavlen i garderoben.  

Der er lukket for senere tilmelding. 

 

  
 

God weekend 

Frank 
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