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 Fredagsbrev 29. april 2016 (www.fritime.dk)  

  

Fælles  Nyansættelse 

Peter Baadsgaard er blevet ansat som vikar frem til sommerferien. Han træder ind i Michaels 

skema, bortset fra matematik i 8. kl., som varetages af Frank i den periode. 

 

Legepatruljetur tirsdag d. 17. maj kl. 8.30 

Den årlige belønning for indsatsen i legepatruljen løber af stablen tirsdag d. 17/5. Bussen køre 

fra skolen 8.30 og eleverne forventes hjemme kl. ca. 18. Der er sendt et brev med eleverne 

hjem. 

 

Afslutningsaften flyttes 

Pga. Sankt Hansaften flytter vi afslutningsaftenen til onsdag d. 22. juni. Eleverne slutter så af 

samlet torsdag d. 23. 

7. kl. skal i skole til oprydning med lærerne fredag d. 23. juni. 

Indskolingen Glemt tøj  
Glemt tøj, ting og sager kan beses i gangen ved SFO indtil onsdag den 4/5. Herefter doneres 

det til Røde Kors.         

Overbygning 8. årg.  
Der er forældremøde i 8. årg. i dag kl. 16.  

 

9. årg. 

Husk at læse den tilsendte mail vedr. prøver og andet. Den ligger også på hjemmesiden under 
Klasseinformation. 

9. klasses bjærgefest bliver tirsdag d. 21. juni pga. prøver. 

   
 

SFO-NYT 
Spiremakkere: 

Spirerne har de sidste 2-3 uger haft en makker fra 5 klasse, som henter dem hver morgen og følger 

dem til morgensang og sidder sammen med dem til morgensang. Flere af makkerne er også gode til 

at lege med dem i frikvartererne. 

 

Tur til Nykøbing 1. og 2. kl 

Tirsdag d. 10. maj skal 1. og 2. klasse ud og male på butiksvinduer i Nykøbing. Vi tager bussen kl. 

13 og er tilbage ca. 15.15. Børnene skal have noget gammelt tøj på, der gerne må komme maling 

på. 

 

Madplan maj: 

2/5 Pastasalat 

9/5 Kartoffelsuppe 

23/5 Pasta og kødsovs 

30/5 Æggekage og rugbrød 

 

Sfo’en er lukket fredag d. 6 maj, dagen efter kr. himmelfartsdag. 

 

God weekend 

Frank 
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