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Fredagsbrev 2. september 2016 (www.fritime.dk) 
Skolemælk 

 Der er sendt et brev vedr. skolemælk med fredagsbrevet. 

 

Lødderup Friskole og Røde Kors 

 

Vi er meget stolte over at have fået vores helt egen Røde Kors-container. Vi opfordrer alle til flittigt at bruge 

containeren til bidrag af tøj og fodtøj. Alt kan bruges! Tøj, der ikke skønnes at kunne genbruges/sælges til 

genbrug direkte, vil blive kradset op og genanvendt til fremstilling af tæpper, klude, pude- og møbelfyld 

m.m. Genanvendeligt tøj vil blive sendt ud og solgt i Røde Kors butikkerne rundt om i Danmark, hvorfra 

indtægterne vil blive varme bidrag til nødlidende rundt om i verden, også Danmark. 

 

Fra glemt tøj til Røde Kors bidrag 

Tøm garderoberne! Det er selvfølgelig ”gammelt nyt” at man skal tømme garderoberne til weekenden, men 

der er dog et nyt tiltag i det: Der bliver kortere vej mellem ”glemt tøj” og Røde Kors containeren, som 

tømmes hver anden onsdag. Da vi i perioder drukner i glemt tøj, vil der nu blive system i bortskaffelsen. 

Hver anden uge vil glemt tøj og fodtøj blive samlet og puttet i containeren, efter at alle har haft lejlighed til 

at kigge efter evt. glemte sager.  

Hvis du er i tvivl om noget, er du meget velkommen til at spørge, henvend dig til Kirsten. 

 

Fra Musikskolen: 

  

ÅBENT HUS 
Lørdag 10. sep., kl. 10 - 12 

Gasværksvej 60 

Kom - mød lærerne og prøv et instrument 
Strygerklassen fra Ø. Jølby Skole 

 kommer og spiller et par numre 
 

Indskolingen  Forældremøde tirsdag d. 20. september kl. 19 

 Udeskole onsdag 

Cykeltur for Indskolingen onsdag den 7. september 

Vi cykler på årets første tur til Legind straks efter morgensamling og henstiller til 

at alle cykler er top-tjekkede hjemmefra, cykelhjelm er spændt rigtigt og 

madpakke og drikkedunk er puttet i en lille rygsæk. Så cykler vi derudaf.... 

 

 

Mellemtrin Forældremøde torsdag d. 8. september  

 Bemærk at der er rettelser til tidspunkterne: 

3/4 kl. 17.00 

5/6 kl. 18.30 

Udeskole onsdag 

 Mellemtrinnet tager til Sillerslev på onsdag. Bussen kører kl. 8 fra skolen. Husk 

madpakke og turtaske. 

 Tirsdag skal 3/4 deltage i Håndboldkaravanens arrangement. Der kommer 

nærmere information på særskilt mail mandag. 
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Overbygning 

 

 

 

 

Hele overbygningen 

 Forældremøde tirsdag d. 6. september kl. 19. 

 

Kulturmødet blev besøgt med stort udbytte i fredags 

 
 
 

SFO 
 

Klub Tween 

 Vi er så småt ved at finde os tilrette i klubben. Vi mangler dog en del til indretning af 

lokalet, så vi vil rigtig gerne, hvis der er nogle forældre, der ligger inde med et par brugte 

skriveborde, som ikke skal bruges, som vi så kan overtage. Vi kan også godt bruge reoler, 

lamper, gamle fjernsyn, spil, legetøj og lign. 

 Børnene er ved at lave to malerier til at hænge op. 

 Torsdag var vi på cykeltur til stranden med madpakker. 

 Vi har indkøbt et robotsamlesæt, som kan fjernstyres via mobilen. Og desuden et sæt med 

forskellige elektriske kredsløb, som både er spændende og lærerige. Det skal vi lege med i 

næste uge. 

Tirsdag i næste uge laver vi æblesaft sammen med SFO’en, se opslag nedenfor.  

Madplan :  

Mandag: Skinkesalat (grøn) og arme riddere til dessert 

Tirsdag: Tarteletter 

Onsdag: Kyllingefileter med ovnkartofler 
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SFO: 

Tirsdag d. 6/9 skal vi lave æblemost, derfor vil vi gerne at alle børn medbringer 5 æbler mandag 

morgen, da børnene selv skal hjælpe til med at skære æblerne i tern om eftermiddagen. Vi vil ikke 

have nedfaldsæbler 
 

God weekend 

Frank 

mailto:Loedderup@mail.tele.dk

