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Fredagsbrev 6. maj 2022 
 

Alle  
Skolefest 

• Elevforums skolefest 

 

 
Elevforum fik strikket en virkelig flot fest på 
benene. Det blev en forrygende fest, hvor alle 
hyggede sig, Det var dejligt at se så mange 
unge mennesker fyre den af, helt uden 
konflikter! 
Tak til alle de forældre, der kunne få tid til at 
hjælpe med. 
Der var gjort virkelig meget ud af de 
forskellige temaer, som klasserne havde valgt.  
 
Der er billeder fra festen i slutningen af 
fredagsbrevet. 

  
Indskoling Lejrtur 23.-24. maj 

• Årets lejrtur går traditionen tro ud til Marianne og Morsø Friluftcenter. 
Vi bruger jo klassekassen til at finansiere turen, så hvis man ikke har nået at overføre 
de aftalte 200 kr. til klassekassen først på skoleåret kan man overføre dem til: 
Reg.  9133 Konto: 15077722 

Mellemtrin Udeskole tirsdag 
• Turen går til Ingemann Larsen, hvor eleverne skal på virksomhedsbesøg. 

Husk cykel, cykelhjelm og turtaske😊 
 
Sundhedsplejerske til 5. kl. 

• 10.- 17.- og 19. maj. Der er sendt særlig info på mail. 
Overbygning  

•  

 

SFO-Nyt 
Aktiviteter  

• Der vil hele ugen være mulighed for at imponere Heidi M, med sine rulleskøjte 
skills. Husk cykelhjelm mm.  

 
• Onsdag koges der brændenældesuppe over bålet  

 
• I sløjd er der mulighed for kreative udfoldelser med Kenneth mandag og 

onsdag  
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Stormester    

Afgørelsen for året stormester finder sted torsdag for hele SFO’en, hvor stormesteren vil bedømme de 
bedste hold ud fra vores tidligere opgaver og den afsluttende opgave, der foregår live. Derfor er det endnu 
engang vigtigt, at de tilmeldte hold bliver i SFO’en til kl. 16…. 
 
De tilmeldte hold  

1. Mads, Karoline, Luna, Liva og Josefine  
2. Carl V, Simon, Frederik T, Felix, Carl K og Anders  
3. Frida, Karla og Evelin  
4. Marie, Astrid og Sebastian  
5. Gro, Petra og Philippa   

 
 
Eftermiddagsmad  

Hver eftermiddag serveres der frugt ca. kl. 14.  
Vi oplever, at eftermiddagsbrød kommer til at efterlade fyldte madpakker, 
og der vil derfor kun bliver serveret eftermiddagsbrød om fredagen.  
 
Lukkedage 

Husk at SFO’en holder lukket dagen efter Kristi himmelfartsdag fredag d. 26. maj.  
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