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Fredagsbrev 14. oktober 2022 
 

Klasseinfo 

Alle Hovedrengøring 

• Tak for indsatsen i fredags. Det er dejligt, at kunne se alle hjørner igen     

 

Mørke tider 

Vi går mod efterår for alvor og efter efterårsferien er der meget mørkt 
om morgenen. Så herfra en opfordring til at få tjekket lys på cykler og få 
sat refleksmærker på jakkerne. 
  

Faguge med kortfilm som tema 

Vi har haft en fin faguge med en masse aktive og kreative elever. Det har i særdeleshed 
været en fornøjelse, at se, hvordan ældre elever har styret aktiviteter med yngre elever. 

  

 

 
 
Fagugerne er jo til stor glæde for de 
fleste elever, men nogle elever er til 
gengæld ikke så trygge ved at komme ud 
af vante rammer. Det forsøger vi at tage 
højde for i planlægning og 
tilrettelæggelse.  
 
I kan se resultatet af ugens anstrengelser 
på dette link. I skal logge ind på jeres 
barns loginoplysninger. 
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Motionsdagen 

• Der var fint besøg til motionsdagen, hvor Rita og hendes hyperaktive veninde 
stod for opvarmning - og verjrguderne var med os. 
Der kommer oplysninger om skræmmende distancer gennemført på dagen med 
næste fredagsbrev. 
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 Ida sygemeldt 

• Som de fleste af jer ved, så var Ida uheldig og brække en fod, da 6. kl. var på 
lejrtur i Kbh. Vi håber, hun kan være lidt klar efter efterårsferien, men ellers er 
Josefine, en af vores tidligere elever, standin for hende.  

Mellemtrin 3. og 4. kl. 

• Klasserne skal se teater i Nykøbinghallen mandag d. 24. okt. kl. 10.30. 

Overbygning 7. kl. 

• Konfirmationsundervisningen starter tirsdag d. 25. oktober. 

 

PK-fagsholdet Sport og Motion 

• Valgfags holdet sport og motion har været i Frøslev, hvor Morsø billardklub 
holder til. 
Eleverne viste i glimt gode evner i det svære spil keglebillard. 

 
 

 
 
God efterårsferie 

Frank 

SFO nyt  
 

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  
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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.  

 

Næste uge byder på ferie-hygge. 
 
Tweens 

Svømning for Tweens fredag den 28. oktober. Børnene får en tilmeldingsblanket med hjem mandag 
i uge 43. 
 
 
 
God weekend 

Flemming 
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