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 Fredagsbrev 24. juni 2016 (www.fritime.dk)  

 

Det var dejligt at se så mange til 

afslutningsarrangementet onsdag aften.  

Onde tunge påstår, at vi var mellem 350 og 400!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi er klar efter en hyggelig afsked med 9. årg. og en fin 

oprydningsdag med 7.    

 

 

 

 

Billeder fra 7. årg.’s besøg ved Kim 
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Skolestart 

Skolen starter igen mandag d. 15. august kl. 16-18.30 til haveaften. Medbring gerne koste, river, manchetter 

og maskiner, så vi kan få nedkæmpet junglen.   

Hvis der skulle opstå behov for at kontakte skolen i ferien kan dette ske på mail: lodderup@mail.tele.dk eller 

tlf. 3013 2524.   

 

Skoleårets folder 

Den nye årsfolder udleveres efter sommerferien sammen med skema. Vi har hørt, at noget de kalder 

internettet er blevet opfundet og vi vil derfor lave en meget mindre folder, der henviser til hjemmesiden. 

Intentionen er at I hele tiden vil kunne finde opdaterede informationer, og vi sparer en halv regnskov 

 

se 

Der er enkelte elever, der skal erstatte bøger. Enten kommer der en mail (hvis man er gået ud af skolen) eller 

også opkræves erstatningen sammen med skolepengene i august. 

 

Tak for samarbejdet gennem skoleåret.  

 

 

 

SFO 

Discoaften: 

Vi havde en rigtig hyggelig aften, hvor alle børn hyggede, dansede, legede og ikke mindst spiste. 

Kagebuffeten vakte stor glæde. Alle børn smagte på de fleste kager. Tak til de forældre, som havde 

givet sig tid til at bage til os. Og tak til Frederik (Celina’s far) fordi han igen i år stillede slush-

icemaskinen til rådighed. 

Der kommer billeder i skolens galleri fra festen. 

 

Klub Tweens: 

Vi starter den nye afdeling af vores SFO op efter ferien. Vi skal have indrettet lokalet, helst så 

billigt som muligt mht. møbler og lign. Hvis der er nogen, som har møbler, tv, spil, køleskab og 

hvad vi nu ellers kan bruge, vil vi meget gerne have det. 
 

 

God sommerferie 

Frank 
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