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Fredagsbrev 20. maj 2022 
 

Alle Ansøgning om tilskud til nedsættelse af skolepenge for kommende skoleår 

• Ansøgningsskema om fripladstilskud for det kommende skoleår ligger på 
hjemmesiden. 

• Årsopgørelsen for 2021 skal vedlægges for husstanden. 
• Ansøgningen skal afleveres senest 1. juni. 

 
Idræt udendørs 

• Idræt foregår udendørs, så der skal medbringes sko og tøj efter vejrforholdene. 
Vi har et par eksempler på, at man kommer i gummistøvler/træsko. Så hjælp 
evt. lige med at pakke tasker, hvis det er nødvendigt. 

 
Kulturmødet – derfor forlænget onsdag til kl. 14.30 for 3.- til 8. kl. 

• Vi deltager i børnenes kulturmøde efter sommerferien, sammen med alle de 
øvrige skoler på Mors. I den forbindelse får vi undervisning i 
danseundervisning til brug for den koncert, vi skal deltage i til kulturmødet. 
Det foregår fra kl. 13.10- 14.30 på onsdag. 

 
 

Kyllinge-udklækkeri-afslutning 

• Det har igen været en stor succes med Mariannes rugeri. Det blev til 7 
levedygtige kyllinger, der er blevet vænnet til samvær med mennesker fra det 
øjeblik, de kom ud af skallen. 
 
 

   
Det har været et tilløbsstykke for både store og små     

 
Indskoling Lejrtur mandag og tirsdag 
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Mellemtrin Udeskole 

• Tirsdag går turen til Smedebjerge Skov i Vils, så medbring cykel, cykelhjelm og 
turtaske. 

   
5.-6. klasse på rundvisning med borgmesteren og hele mellemtrinnet på besøg hos 
Ingemann Larsen. 

Overnatning 2. juni 

• Der er fælles overnatning for mellemtrinnet torsdag d. 2. juni. Der kommer nærmere 
info.  

4. kl.  

• Samtaler 23. og 25. maj. Der er sendt brev, 
3. kl.  

• Samtaler 30/5 og 2/6. Der er sendt brev. 
 
 

Fremlysning af Iphone: 

• Vi har fået denne Iphone indleveret på kontoret. Der har ikke været nogen, der har savnet 

den, så nu prøver vi lige her.  

 
SFO-Nyt 

Pokemon 

• Pokemon er over os igen på godt og ondt. Det er over 30 år siden, jeg først fik kendskab til disse 
væsner/kort, så jeg går ud fra, at vi nok må erkende, at det er noget, vi må leve med også i fremtiden. 
Det gode er, at både store og små er fælles om den samme interesse som at bytte og sammenligne 
kort. 
Det onde er, at vi oplever nogle stjæler kort fra andre eller snyder, når der byttes, hvilket vi slår hårdt 
ned på. Vi har haft en fælles snak om hvordan man har en ordentlig Pokemon kultur. 
Jeg vil her understrege, at det er på eget ansvar der medbringes legetøj, herunder også Pokemonkort. 

 
Stormester 

• Vi har haft afslutning på vores STORMESTER forløb. Det har været en stor fornøjelse for både børn 
og voksne. Stor ros herfra. 
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Tweens  

• Om tirsdagen vil vi forsøge os med at slå diverse børnerekorder. I 
torsdags byggede vi et kæmpe tårn af plastik kopper, efter adskillige 
mislykkede forsøg på et mennesketårn       

 
Cykelture 

• Torsdag d. 2/6 og torsdag d. 9/6 – tager tweens på cykeltur, vi er 
tilbage kl. 16. Yderligere information kommer senere.  

 
 
Næste uges aktiviteter: 

• Indskolingen er på lejr, så der er råhygge for resten mandag og 
tirsdag. 

 
Tilmelding 

• Husk tilmelding til sommerferien 
 
PÅ SFOS’s vegne  
Flemming 

 
 
 
God weekend 

Frank 
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