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Fredagsbrev 30. september 2022 
 
Klasseinfo 

Alle Hovedrengøring fredag d. 7. oktober kl. 16-19 

• Medbring spande, klude, vinduesskrabere og andre nyttige remedier. Det får det hele til at at 
gå lidt hurtigere, hvis vi har nok arbejdsredskaber. 

• Der sluttes med fælles pizza. 
 
Haloween-fest fredag d. 11. november 

• Sæt X i kalenderen. Der kommer uhyggelig info senere fra 8. kl. 

Indskoling Bh-kl. 

• Hjemmebesøg onsdag og torsdag. Der er sendt en plan ud. 

Mellemtrin Lejrskole 

 
3.-5. kl. havde en god tur til Djursland, trods en truende vejrudsigt. 

 

Skolekoncert i Ørding for Mellemtrinnet onsdag d. 5/10 i skoletiden 

• Koncert med Strejf, som I kan læse mere om her. 
 

Overbygning Skolekoncert for Overbygningen torsdag d. 6/10 i skoletiden 

• Koncert med Barmer Boys, som I kan læse mere om her. 
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7. kl. 

• Rygekonsulenten fra Morsø Ungdomsskole kommer på besøg og snakker rygeforebyggelse 
med eleverne onsdag d. 5/10. 

 
 
God weekend 

Frank 

SFO nyt  
 

Fra torsdag 6. oktober til og med fredag d. 14. oktober, 
vil balladerne aka Heidi M og Camilla, være i 
Barcelona for at deltage i vores Erasmus samarbejde.  
Sfo’en vil derfor udelukkende bestå af Flemmings 
regler. Der skal dermed forventes, at de ændres i 
forhold til opførsel og humør.  
 

 
Bedre vilkår til de erhvervsdrivende  

Efteråret viser sig til tider fra sin våde side i øjeblikket. Hvilket ofte resultere i at de 
forskellige bagere og malere kan få produceret materialer til deres mudderkager og  
-maling.  Dette kan god være et beskidt arbejde med sådan en 

produktion.  
Vi vil derfor anbefale, at der bliver fyldt godt op i kasserne 
med ekstra tøj, regntøj og gummistøvler. Dagene kan blive 
lange, når man står med dejen til en mudderkage, som man 
ikke kan få gjort færdig, fordi man ikke har mere tørt tøj.  

• Hvis man har fået for meget mudder med hjem, 

kan dette deponeres dagens efter ovre i hækken  

o Ønskes der opskrifter på div. mudderkager, 

kan de hentes i SFO’en 
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Tweens  
Tirsdag i næste uge vil der være konkurrence i gymnastiksalen. Her gælder det om at 
have en rolig hånd og en god koncentration.  
Vi regner med nogle effektive konkurrenter og at vi derfor er færdige til 15.30.   
I den nærmeste fremtid vil der komme en kalender over Tweens café. Den vil blive 
udarbejdet i samarbejde med Tweens selv, og der kan derfor forventes lidt 

leveringstid        

 
 

Mandag d. 31. oktober fra kl. 14-16, vil 
vi gerne have lov til at inviterer til årets 
halloween fest. Børnene vil stå for at 
pynte op til en uhyggelig eftermiddag. 
Tweens vil stå for skræk og rædsel i 
tweens lokalet  
Skulle der være nogle forældre som 
kunne tænke sig at bidrage med lidt kage dertil, tager vi 
gerne imod alle ”afskyeligheder” af kage.  

 
 
 
 
 
 
God weekend 

Flemming 

mailto:kontor@l-fri.dk

