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 Fredagsbrev 5. februar 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. Der er foreløbig 77 tilmeldte!!! 

Husk tilmelding på foredrag foredragpaamors@gmail.com. 

 

Fastelavn mandag d. 8. februar 8.30-11.45 

 Vi starter 8.10 (ingen morgenlæsning!) og gør klar. Jo flere, der er klædt ud og klar 

hjemmefra, jo hurtigere kan vi komme igang. Herefter morgensamling. 

 7. årg. og lærere står for diverse aktiviteter 

 0.-6. årgang har skoledag fra 8.10-11.45 

 7. -9 årg.. følger almindeligt skema efter middag. 

 8. har særligt arrangement med ungdomsskolen og derefter matematikkursus om 

formiddagen (husk matematik-redskaber) 

 

Hovedrengøring lørdag d. 6. februar  

Deltagerliste var med fredagsbrevet i sidste uge. 

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

 

Danmarksindsamling 

 

Gode gerninger bidrog med 1400 kr. til 

Danmarksindsamlingen. 

Tak for støtten. 

 

  

Lus 

Der er tilfælde af lus i alle aldersgrupper, så kontroller jeres børn. 

 

Indskoling Indskolingen:  Forældresamtaler mandag d. 8.- og 22. februar 

                              

Mellemtrin Samtaler 5. årg. 

 Samtaler afholdes tirsdag d. 9. februar 

Samtaler 6. årg. 

 Der er skolehjem-samtaler mandag d. 8. – og tirsdag d. 9. februar.  
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SFO  

Vi har i ugens løb lavet forskellige masker, fastelavnsris, tæppevævning, samlet affald på skolens 

grund og forskellige fysik/kemi forsøg. 

Billeder er i skolens galleri 

.  

 

På mandag laver vi fastelavnsboller og spiser dem i stedet for brød og med varm kakao. De børn, 

som har lavet fastelavnsris, får dem med hjem der. 

 

HUSK at 3. og frigearbørnene skal på skøjtebanen onsdag. Vi kører fra skolen kl 13 og er hjemme 

senest kl 16.30. Vi har fået Jakob Sørensen (Victoria, Sebastian og Nicolaj’s far) Maj-Britt Larsen 

(Martin’s mor) til at tage med os, fordi de har biler med flere pladser. Vi tager varm kakao og kiks 

med til at holde os varme på. 

Husk at få varmt tøj, huer og vanter med.  

 

 

God weekend 

Frank 
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