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 Fredagsbrev 10. juni 2016 (www.fritime.dk)  

  

Fælles  Sidste uge (20/6-24/6) 

Programmet bliver lidt anderledes i år pga. Sct. Hans, der i år falder på torsdag aften. 

Vi har valgt at lave afslutningsaften for alle onsdag d. 22. juni i stedet. 

Ugens program kommer til at se således ud: 

Mandag d. 20/6: Klasselærerdag kl. 8.10-12.50 

Tirsdag d. 21/6: Klasselærerdag kl. 8.10-12.50 

Onsdag d. 22/6: Afsked med 9. klasse. 8.10-11.35 

 9. klasse udfordres i vandkamp, rundbold og der vil være forskellige indslag til 

morgensamling + hygge i klasserne. 

Torsdag 23/6: 0.-8. har klasselærerdag 8.10-? 

 Programmet for klasserne er forskelligt, så der kommer nærmere information til de 

enkelte klasser. 

Fredag 24/6: 8.10 –ca. 13. 

 7. klasser møder til rundstykker 8.10 og gør herefter skolen sommerklar sammen med 

lærerne. 

 

Afslutningsfest for alle skolens familier onsdag d. 22. juni kl. 18.00 

Vi slutter samlet af torsdag aften, hvor der er opstillet telt og borde i skolegården til fælles 

spisning og MEGA-KAGEBORD.    

Der vil være forskellige små indslag og en samlet afsked med vores ældste elever.   

Det hele organiseres således:   

 3. årgangs forældre mødes inden og stiller borde, stole, telt op og rydder op efter 

arrangementet.   

 Hver familie medbringer mad, drikkevarer, kaffe og tallerkener/bestik mv. til sig selv. 

Hver familie medbringer en kage til stort fælles kagebord.  

 Alle Spirer-familier er naturligvis meget velkomne til at deltage!!!!!  

  Programmet for aftenen: Middag, afsked med 9. kl.’s elever, indslag, kagebord!! i 

nævnte rækkefølge. 

 

Biblioteksbøger 

Vi skal have ordnet vores mellemværende med biblioteket, så vil I ikke lige sørge for at kigge 

efter bøger, der ser ud til at tilhøre skolen eller biblioteket 

Indskoling Lejrtur tirsdag d. 14-15/6 
Se lejrskolebrevet 

Mellemtrin Udeskole 
Mandag tager hele Mellemtrinnet til Ørding fra morgenen af. 

De skal cykle, så husk cykel, cykelhjelm og turtaske. 

De er retur på skolen kl. 13.30 

Overbygning Blokdage / Mundtlig prøve for 9. 

 Mandag d. 13/6 Mundtlig tysk 

 Tirsdag d. 14/6 Mundtlig tysk 

 Onsdag d. 15/6 Mundtlig engelsk 

 Torsdag d. 16/6 

 Fredag d. 17/6 blokdag Idræt 8.10-13 
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SFO-NYT 
Afslutning for 3., 4. og Frigear: 

 Vi tager med bussen til Nykøbing tirsdag i stedet for at cykle, da vejrudsigten viser dårligt vejr i 

næste uge.  

Børnene skal hentes udenfor café Holmen kl. 16.00, eller have tilladelse til at gå hjem selv. 
 

God weekend 

Frank 

 

”Dysse-bo” afholder  

LOPPEMARKED PÅ LEGEPLADSEN MELLEM 

STENDYSSE- OG LANGDYSSEVEJ,  

LØDDERUP 

SØNDAG DEN 12. JUNI  

KL. 10.00 TIL 15.00 

 
 

FLERE HUSSTANDE ER GÅET SAMMEN 

SÅ KOM OG GØR EN GOD HANDEL. 

I tilfælde af dårligt vejr rykker vi ind  i telt ! 
 

VI GLÆDER OS TIL AT SE JER ! 

 

Nb: MULIGHED FOR EN STAND,- KONTAKT Gitte på 30661140 
 

mailto:Loedderup@mail.tele.dk
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzi-2z7onNAhUFdCwKHTaND0wQjRwIBw&url=http://www.oefug.dk/Loppemarked-22--april&psig=AFQjCNFU4Zb0hBMG9mHrNHfirwgHJMi-RA&ust=1464974752118301

