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 Fredagsbrev 12. februar 2016 (www.fritime.dk)  

  

Fælles   

Lone Mørch har opsagt sin stilling 

Lone har desværre meddelt os, at hun ønsker at fratræde sin stilling, da hun skal være 

plejefamilie for et nyfødt barn.  

Mette Hofni, der har fungeret som vikar for Lone i perioden efter jul, fortsætter i indskolingen 

og 7. årgang.  

Thomas overtager matematik 9. sammen med Frank.  

Frank overtager biologi i 9. 

 

 

Stor opbakning til foredrag 

Der var 108 tilmeldte til foredraget med Ole Flemming Pedersen. 

Tak til arrangementsgruppen. Vi glæder os til det næste 

 

Fastelavn mandag d. 8. februar 8.30-11.45 

 

 

Der var godt gang i 

tøndeslagningen. 

Årets kattekonger og -

dronninger 

 

Årets bedste udklædninger 
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Hovedrengøring lørdag d. 6. februar  

Det var dejligt, at møde en skinnende skole mandag. Tak for indsatsen.  

 

 

Indskoling Indskolingen:  Forældresamtaler mandag 22. februar 

                              

Mellemtrin Samtaler 4. årg. 

  Tirsdag d. 23.- og torsdag d. 25. februar 

Overbygning Projektskrivning 

 7. skriver projekt i dansk- og matematiktimer 

 8.- og 9. årg.skriver efter eget valg hjemme eller på skolen. De skal møde til aftalte 

vejledningstimer 

 9. årg. møder ind på skolen mandag formiddag efter aftale med Britt og Thomas. 

  

 
  

 
 

SFO  

Praktikant 

Abadi Kebab starter i praktik 23/2. Abadi er fra Syrien og har været i Danmark i to år. 

 

Vinterferien: 

Vi samarbejder med børnehaven. Morgenmaden spises i børnehaven. Husk at melde afbud hvis dit 

barn er tilmeldt, men holder en fridag. 

 

Skøjtetur. 

Onsdag var 3 kl. samt frigear på skøjtebanen i Skive. Det var 13 trætte og ømme børn, der kom 

hjem. Stor tak til Majbritt og Jakob for kørsel samt, at de gad bruge hele deres eftermiddag på os. 

Tak til Mathildes mormor for, at hun kom med saft, fastelavnsboller og kaffe til os. 

Der er billeder i galleriet. 
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Påskeferien uge 12. 
 
Tilmelding til pasning i påskeferien 

 

Navn:__________________________ 

 

Fri hele ugen_____ 

 

Mandag d. 21/3 fra kl.____ til kl._____ 

 

Tirsdag d. 22/3fra kl._____til kl._____ 

 

Onsdag d. 23/3 fra kl._____til kl._____ 

 

Tilmelding senest onsdag d. 2. marts. Der er tilmeldingsseddel på opslagstavlen i garderoben. 

Vi vil gerne have en tilbagemelding fra alle, også hvis dit barn holder fri.  

Der er lukket for senere tilmelding. 

 
 
God ferie 

Frank 
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