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Fredagsbrev 25. november 2016 (www.fritime.dk) 
 

 

Reflekser og lys 

Vi vil lige opfordre til, at I tjekker 

lys og reflekser på cykler og tøj. 

Der er en del meget mørke elever 

på vej til skolen om morgenen, 

som er meget udsatte i trafikken. 

 

 Vikarsituation for John Hofni 

Houda (tidligere praktikant, som nogen måske husker) starter som vikar for John i forbindelse med 

Indskolingen (matematik 2. årg., udeskole og PK-fag på Mellemrtrin og overbygning.) 

 

 Julearrangement søndag d. 11. dec. Kl. 16  
Sæt X i kalenderen. Nærmere beskrivelse kommer senere. 

 

 Julekalendertrækning 
Hvis man ønsker at deltage i pakkekalenderen til morgensamling medbringer man en gave til 20 kr. 

som afleveres på kontoret. Hver morgen i december udtrækkes pakker til deltagende elever ved 

morgensamlingen. 

 

 Julegranssalg 

Se reklame for 7. årg. juleinitiativ nederst i brevet. 

 
 Salg af æbleskiver 

8. årg. sælger æbleskiver hver fredag i julemåneden. Prisen er 10 kr. for 3 æbleskiver og et krus saft. 

 

 Arrangement i forsamlingshuset 

Se indbydelse fra Borgerforeningen nederst i brevet. 

 

 

 
 

Indskoling   

Overbygning 8. årg. 

 Skole-hjemsamtaler mandag d. 5/12.  

Der kommer en tidsplan. 

 Fagprøver: 
o Matematik man d. 28/11 
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o Dansk tirsdag den 29/11 (husk ear-plugs til dansk fagprøve) 

 

9. årg. 

 Fagprøver : 

o Matematik man d. 28/11  

o Dansk tirsdag. 29/11 (husk ear plugs til dansk fagprøve). 

o Tysk onsdag d. 7/12  

 Skolehjem-samtaler 15/12.  
Der kommer en tidsplan.  

 
SFO 

Juledekorationer: 

Mandag og tirsdag laver vi juledekorationer, så børnene skal medbringe lys, skjuler og evt. pynt 

med til deres egen dekoration.  

Juleværksted: 

Vi har så småt startet juleværkstedet op. Børnene kan lave julegaver og julepynt fra kl. 14 – 15.30 

alle dage frem til jul. 

Lucia: 

Tirsdag d. 13. december. Se invitation nederst på siden 

 

Tweens 
Vi laver Juledekorationer mandag og tirsdag, se sfo’en. 

Nyt ansigt: 

Malene Bisgård er i praktik i de næste 4 uger. Malene er i skolen om formiddagen og sfo’en/tweens 

om eftermiddagen. 

 

Mona er desværre sygemeldt foreløbig indtil jul. Så i denne periode er det Flemming, som er 

tilknyttet tweens med hjælp fra Malene, og så tager vi det op til revurdering derefter.  

 

Madplan: 

Mandag: madpandekager 

Tirsdag: pastasalat 

Onsdag: burgere 

Torsdag: pitabrød 

Svømning: 

Der er svømning fredag d. 2 december. Børnene skal hentes i Jesperhus  kl. 16.00 

 
Sfo´en, Børnehaven & Vuggestuen inviterer til Luciaoptog og forældrekaffe. 

 

Tirsdag d.13 december er der forældrekaffe mellem kl. 14.30 – 16.00. 

 

Forældrekaffen starter med Lucia optog kl. 14.30, derefter er der kaffe og kage. 

 Lucia optoget er for de piger og drenge 

blandt Sneugler, Hornugler og  Sfo´en, der har 

lyst til at være med. 

 

Vi håber der er mange der har lyst til at deltage. 

 
December hilsner fra personalet i Sfo´en, 

Børnehaven & Vuggestue 
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God weekend 

Frank 

 

 

 

 
Se her! 

Vi sælger pyntegran ved Lødderup Friskole 

Lørdag d. 26-11-2016 kl. 10:00 – 14:00. 

Håber at se jer. 

Julehilsner  
Fra  

7. klasse 
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Andespil i  

Fredsø Forsamlingshus 

Mandag den 28. nov. kl. 19.30 

 
De sædvanlige præmier og masser af amerikansk lotteri. 

 

Drikkevarer og kaffe m. brød kan købes. 

 

Alle er meget velkommen, store som små 
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