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Fredagsbrev 2. september 2022 
 
Klasseinfo 

Alle Ny hjemmeside www.Lødderupfri.dk  

 

Skolen har fået ny hjemmeside.  
Vi håber, at I kan finde de 
informationer, I har brug for 
hurtigt og nemt.  
 
Det er et stort arbejde, at flytte alle 
informationerne og enkelte 
elementer er ikke helt klar, men vi 
tager springet nu og sender den 
gamle side på pension.  
Synes I, der mangler noget, så tag 
fat I os eller send en mail. 

 

Indskoling 0.- 1. kl. 

• Koncert på Sydvestmors Friskole tirsdag d. 6. september 
Vi kører fra skolen med bus om morgenen, så eleverne skal bare møde til normal 
skoletid. 

2. kl.  

• Deltagelse i Håndboldkaravanen tirsdag d. 6. september 
Eleverne skal cykle fra skolen om morgenen sammen med 3., 4. og 5. kl. De skal 
medbringe cykel, cykelhjelm og turtaske med madpakke og drikkedunk. De får 
en appetitvækker på håndbold som fritidsinteresse. 

Mellemtrin 3. - 4. kl. 

• Forældremøde mandag d. 5. september kl. 16.30 - 17.30 
5. - 6. kl. 

• Forældremøde mandag d. 5. september kl. 17.30 – 18.30 
3. - 5. kl. 

• Deltagelse i Håndboldkaravanen tirsdag d. 6. september 

• Eleverne skal cykle fra skolen om morgenen sammen med 2. kl. De skal 
medbringe cykel, cykelhjelm og turtaske med madpakke og drikkedunk. De får 
en appetitvækker på håndbold som fritidsinteresse. 

Overbygning Forældremøde for alle klasser tirsdag d. 6. september kl. 17 

• Bemærk tidspunktet. 
 

SFO-nyt 
 

Ugens aktiviteter  
Vi håber på fortsat godt vejr, så vi forsat primært vil være ude. Lige nu er det tennis og badminton, der hitter. 
Der vil være mulighed for kreation af kranse, maling af sten og sløjd og andre krativiteter. 
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Tweens  
 

Dagen er endelig kommet til at der afholdes LAN party for Tweens, dette gælder 
også 3. klasse. Vi har i går handlet ind til pizza. 
Vi mødes fredag kl. 16 og slutter lørdag kl. 10. 
Vi serverer aftensmad og morgenmad. Guf og hvad der ellers hører sig til 
medbringer børnene selv. 
Ønsker man ikke at overnatte, skal man hentes senest kl. 23.30. 
 
 

Tweens Cafe  

Som noget nyt vil vi forsøge os med Tweens-Café fredag eftermiddage.  
Tweens- Café vil være et tilbud til overbygningen fredag eftermiddag, hvor der vil blive tilbudt hjælp til 
lektier og andre eftermiddage vil vi sætte en film på.  
5. klasse vil stå for eftermiddagssnacks i form af toast eller nudler til Caféen.  
Vi starter Tweens Café fredag d. 16. september efter skole.  
 
Svømning:  
Vi forsætter med at tage til svømning hver anden til tredje uge. I vil høre nærmere om, hvornår vi tager 
afsted næste gang. 
 
 

Husk tilmelding til efterårsferien ! 
 
 
  
God weekend 

Frank 
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