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Fredagsbrev 10. februar 2012 (www.fritime.dk) 

 

Vedrørende rengøring på skolen lørdag 11. februar ( uge 6 ) 

 

Hver familie skal 2 gange i løbet af hvert skoleår deltage i en af skolens tre hovedrengøringer.  Dagen 

starter med fælles morgen kaffe kl. 8.30 – hvor efter rengøringen starter, afsluttes kl. 13.00. Rengøringen 

skal være social og hyggelig .Det er altid godt med egen spand og klud, også til vinduer. Stiger er en 

mangelvare, derfor medbring gerne både lange og korte. Støvsugeren er altid hos de andre der gør rent, så 

tag endelig din egen med hvis du vil ha’ det til at glide.  Afslutning med øl/vand. Spørgsmål så ring til Elin 

på 23 45 09 05. 

0.  kl. 

Aase og Frank (Astrid) – Jette og Per (Katrine ) – Ditte og Jens (Mathilde) – Mona og Jakob  ( Victoria ) -  

Fie og Oliver (Lucas) – Malene og Ali  Amina) 

1.  kl. 

Helen og Jørgen (Ejnar) – Anja og Michael (Rasmus) – Pia og Allan (Frida) – Lotte og Henrik ( Emil ) – 

Knud og Dorthe (Stine) – Jette og John (Kathrine) 

2.  kl. 

Mette og Bo (Ingeborg) – Bente og Henrik (Marie) – Lone og Rene (Magnus) – Anne Marie og  Jørn 

(Andreas) – Gitte og Mogens (Cecilie) – Dorthe og Peter (Robert) – Karina og Tommy ( Nanna )  

3.  kl. 

Karina og Knud Erik (Jonas) – Heidi og Tom (Ida) –  – Johanne og Erling (Magnus) – Mona og Hans Jørgen 

(Iben) – Joan og Svend (Anne og Stine) 

4.  kl. 

Joan og Flemming (Kristian) – Henny og Allan (Tobias) – Tania og Brian (Frederik) Helle og Brian 

(Stephanie) 

5.  kl. 

Anni og Søren (Christian) – Camilla og Carsten (Cecilie) – Sanni og Martin (Simon) – Anne Mette og Niels 

(Lukas) – Bente g Jan (Louise) 

6.  kl.  

Janne og Jørgen (Maja) – Ruth og Michael (Lasse) – Susanne og Gert (Louise) – Merete og Kim  (Ditte-

Marie) – Vivi og Hans Jørgen (Kristoffer) – Anja og Morten (Magnus) – Pia og Allan (Daniella og Jennifer) 

– Britta (Morten) 

7.  kl. 

Anne og Per (Casper) – Lotte og Per (Jeppe) – Jane og Niels (Louise) – Jytte og Kim (Mikkel) – Susan og 

Jan (Rebekka) – Janette og Torben (Signe) 

8. kl. 

Anita og Kim (Martin) – Vivi og Preben (Rasmus) – Kirsten og Jens Erik (Mette)  - Hanne og Simon ( Jack ) 

– Luise og Henrik (Liv) – Janne og Erik (Nikolaj) – Inger og Ole 

(Anders) – Bettina og Henrik (Lasse) – Lone og Tommy (Mads) – Charlotte og Michael (Morten) – Lisbeth 

og Morten (Malene) – Maja og Herluf (Mads) 
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9. kl. 

Tina og Brian (Camilla) – Rita og John (Jeppe) – Merete og Villy (Rasmus) – Ea og Verner (Jonas)  - Bente 

og Eigil (Casper) – Pia og Leo (Pernille) – Elsebeth og Mogens (Kathrine) -      Anne Marie og Peter (Sasha) 

– Karen og Tommy (Kasper) – Eva og Claus (Andy) – Connie og Peter (Simone) 

 
FASTELAVN       

 

Mandag d. 20/2 holder skolen fastelavnsfest for alle 

årgange. 

I år bliver det for overbygningen et tilvalg at være 

med til festen. For de elever, der ikke ønsker at 

deltage, er der undervisning. 

Alle deltagende møder udklædte til 

morgensamling. 

Herefter er der forskellige underholdende aktiviteter, 

tøndeslagning, kåringer og en bette kage. 

Arrangementet slutter kl. 11.35, hvorefter der er 

almindelig undervisning efter skema. 

 

Vi håber på en sjov og hyggelig dag. 

 

Venlig hilsen udvalget 
 

 
                                          

Efterlysninger 

Bøger i overbygningen: 

 1 stk. ”Soldater græder ikke” 

 1 stk. ”Før deadline” 

 1 stk. For god til at dø” 

 

Købmandsuge i indskolingen 

I ugen efter viterferien er der købmandsemne på programmet, så eleverne må meget gerne medbringe masser 

af rene og tørre ting til butikkerne 

 

Faguge i uge 9 

Der skal bl.a. laves skulpturer af alle mulige skrammelting, som måske bare ligger og fylder i garager og 

udhuse, så benyt lejligheden til at komme af med det og hjælp os. 

 

Forberedelse af fagugen 

I uge 8 forbereder 8.- og 9. årg. undervisningen i fagugen. Overskriften for fagugen er naturvidenskab og det 

er emner inden for dette felt, de planlægger til de yngre elever. 

 
Uddannelsesbesøg 8. årg. 

I uge 10 er de på uddannelsesbesøg hele ugen. 
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Sundhedsplejerske til 3. årg. 

6.- 8. marts kommer sundhedsplejersken og laver sundhedscheck på 3. årgang 

 
6. årg. 

Efter vinterferien starter ny elev i 6. klasse. 

Der er skole-hjem-samtaler 29/2 og 1/3 

 
 
 
SFO-nyt 
Ændring af åbne-/lukketider i vinterferien: 

Ud fra Jeres tilbagemeldinger vedr. afleverings- samt afhentnings tidspunkter til vinterferien, har vi ændret 

åbne og lukketiderne for denne uge. 

De ser således ud: 

Mandag åbner 6.30 til 16.30 

Tirsdag åbner 6.30 til 16.30 

Onsdag åbner 6.45 til 16.00 

Torsdag åbner 6.45 til 16.30 

Fredag åbner 6.30 til 16.00 

Vi samarbejder med børnehaven.  

Meld afbud, hvis dit barn er meldt til, men holder fri.  

God vinterferie 

 

 

 
God weekend 

Frank 

 

Fra Borgerforeningen: 

Fastelavnsfest 

Fredsø-Lødderup borgerforening afholder fastelavnsfest 

 i Fredsø Forsamlingshus. 

 Søndag d. 19/2 fra 14-16. 

Pris voksne 30 kr. og børn 20 kr. 

Vel mødt. 

 


