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 Fredagsbrev 13. maj 2016 (www.fritime.dk)  

  

Fælles  Skolefest torsdag d. 26. maj. 

Invitation til skolefest arrangeret af Elevforum er sendt med fredagsbrevet 4/5. Se særlig 

ændring for indskolingen 

 

Legepatruljetur tirsdag d. 17/5 

Der er sendt program med eleverne hjem. 

 

Indskoling Skolefesten og Indskolingen, se vigtige ændringer!!! 

Efter aftale mellem klasseforældrerådet, Marianne og Kirsten vil der være følgende ændringer 

for Indskolingsbørn i forhold til skolefesten: 

Modsat de ældre klasser ønskes forældredeltagelse fra mindst 8-10 forældre. Meld jer til hos 

Lone Jentzsch på 23 37 49 65, senest fredag den 20. maj 

Børnene skal medbringe en ret til 2 personer, og det gælder selvfølgelig stadigvæk. Dog skal 

deltagende forældre selvfølgelig også medbringe mad. 

Sidst, men ikke mindst, slutter festen for Indskolingsbørn kl 20 (samtidig med børnehavens 

arrangement), og her skal alle børn hentes, da der derefter 

ikke længere er tilsyn. 

 

Forældrerådet i indskolingen 

 
Louie og Frederik 

Fra cykelturen torsdag 

Mellemtrin Gospelsang på friskolen 
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I onsdags havde vi besøg af Lydia, der introducerede gospel til Mellemtrinnet. Husk at I kan 

deltage i arrangementet på mandag i Lødderup Kirke 
 

Overbygning 8. årg. 
Sundhedsplejersken kommer den 18., 25., 30., og 31. maj. I skal lige underskrive den 

indkaldelse, der bliver sendt til jer. 

 

Blokdage for 9. 

Onsdag d. 18/5 Idræt og Dansk 
Torsdag d. 19/5 ½ alm. Skema ½ idræt 

Fredag d. 20/5 Dansk 
 

PS. Thomas fastholder, at FCK vinder mesterskabet i fodbold. 
 

   
 

 

SFO-NYT 
 

Spirerne. 

Børnene trives og har det godt med hinanden – de skiftes lidt til at være hinandens bedste venner. 

Vi startede Spireperioden med at sætte frø fra tomater, snackpeber, melon og solsikke. Langt de 

fleste planter er nu blevet store og flotte, og børnene får snart hver deres lille have med hjem.                                      

Spirerne har hver deres makker; en elev fra 5. kl. og det er en stor succes. De store er meget 

engagerede og Spirerne er meget trygge ved dem og nyder at være sammen med dem f. eks. til 

morgensamling.  

Tirsdage og onsdage har vi hjælp fra vore to sprogpraktikanter, Abadi og Mohammed. Det er en 

stor glæde at opleve børnenes store tillid til dem, og de to syrere lever virkelig op til den. 

 
 

På opfordring bringes her opskriften på mandagens menu. 

KARTOFFELSUPPE 

2 l. vand                                                                                                                                                                                  

2 hønsebouillontern                                                                                                                                                            
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2 grøntsagsbouillontern                                                                                                                                                     

1 kg. kartofler                                                                                                                                                                        

2 pk. bacontern 

Kartoflerne skrælles og skæres i skiver og koges meget møre i bouillonen, mens bacontern steges 

sprøde. Kartoflerne blendes sammen med kogevandet og suppen serveres med bacontern som 

topping. God appetit. 

 

SFO: 

I tirsdags var 1. og 2. klasser og nogle få af 3. og 4. klasses piger nede i gågaden og male på 

butiksvinduer, som led i børnenes dag på lørdag. Hvis I kommer derned sammen med jeres børn, 

kan de vise jer, hvilke vinduer de har malet.                                                                                                                                                     

Der er billeder i galleriet 

  
 

God Pinse 

Frank 
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