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Fredagsbrev 9. september 2016 (www.fritime.dk) 

Navnekonkurrence 

Vi har igennem en periode drøftet skolens navn. Vi synes, der er brug for 

et navn, der rummer hele huset og 

Lødderup Friskole, Børnehave og Vuggestue…  

virker lidt overdrevet, når man skal udsende foldere, have en overskuelig 

hjemmesideadresse og lignende. 

Bestyrelsen har derfor besluttet, at der udskrives en navnekonkurrence, 

hvor et vindende forslag vil modtage en præmie. 

Send dit forslag til skolen på lodderup@mail.tele.dk eller 

sekretaer@fritime.dk  

Forslaget skal være indsendt senest fredag d. 23. september. 
 

Halloween-fest 28. oktober 

Sæt X i kalenderen. Vi afholder Halloweenfest fredag d. 28. oktober. Nærmere info kommer senere. 

Mange uhyggelige hilsner fra 7. kl. 

 

Lus 

Vi har meldinger om at lusesæsonen er godt i gang. Så tjek de unge mennesker. 

 

Lejrskoler for Mellemtrinnet i næste uge 

3.- 6. årg. er på lejrskole i næste uge. Det betyder, at der er en del ændringer for de elever og lærere, der er 

”hjemme”. Der bliver vikarieret på X og tværs. 

 

Indskolingen  Forældremøde tirsdag d. 20. september kl. 19 

 Brev til 2. klasse er lagt i elevernes danskmappe 

Mellemtrin 5. årg. Idrætsdag på Skyum Idrætsefterskole torsdag d. 22. september 

 Eleverne er afsted hele dagen. Der kommer en mail med afgangs-og 

hjemkomsttidspunkter og andre praktiske oplysninger. 

 

Idræt med instruktører fra Skyum Idrætsefterskole 

6. årg. får idræt torsdag d. 22. september 12.35-13.55, hvor elever fra Skyum underviser. 
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Mellemtrinnet i Sillerslev i udeskole i onsdags 

  

                   
Overbygning Idræt med instruktører fra Skyum Idrætsefterskole torsdag d. 22. september 

 7. – og 9. årg. får undervisning af instruktører fra Skyum Idrætsefterskole 

 

8. årg. 

 Onsdag deltager de i Skills på Sydvestmors Friskole, hvor Teknisk Skole gør et 

fremstød for de håndværksmæssige uddannelser. 

 
SFO 

Træskibe: 

Torsdag d. 15/9 tager sfo’en og Tweens til Nykøbing for at se træskibe ankomme til havnen. Vi tager afsted 

kl. 13.15 og er tilbage ca. 15.45. Vi medbringer pizzasnegle og saftevand til alle, så ingen eftermiddagsmad 

denne dag. Vil man ikke med på turen skal man være hentet senest kl.13.15, da der ingen voksne bliver 

tilbage i sfo’en.(giv venligst personalet besked herom) 

 

Temauger: 

Uge 38 og 39 laver både SFO´en og Tweens skulpturer af forskellige materialer. Der vil blive arbejdet med 

forskellige temaer og det er meningen at skulpturerne både skal være udsmykning og kunne bruges til 

forskellige formål. 

Tweens: 

En lille reminder: Alle Tweens-børn skal huske selv at medbringe eftermiddagsmad hver fredag. 
 

God weekend 

Frank 
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