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Fredagsbrev 28. oktober 2022 
 

Klasseinfo 

Alle Børneorm og lus 

• Vi har meldinger om et tilfælde af børneorm. Så vær opmærksom på symptomer, 
som I kan læse om her (Webapotek.dk). Tag også gerne en snak om god 
håndhygiejne Det er ikke kun corona, der skal forbygges med hyppig 

håndvaskeri     

• Der er tilfælde af lus i mellemtrinnet, så tjek lige hårpragten. 
Mørke tider 

Der er mange mørke børn på vejene, kan vi se om morgenen, så derfor 
en opfordring til at tjekke lys på cyklen og få sat et refleksmærke på 
tøjet. 

 

Bordtennis 

• Bordtennisbordet bruges meget i øjeblikket og et nyt bord er indkøbt. 

• Vi sælger fine bat for kun en 20’er på kontoret. 
Besøgsdag fredag d. 25. november kl. 9.30-12 

• Bedsteforældre og andre pårørende er velkomne til at hjælpe med at pynte skolen 
til jul.  
Bemærk den nye tidsramme. Vi har gjort besøgstiden lidt kortere end tidligere. 
Belært af tidligere erfaringer, tror vi dette passer bedre til aktiviteterne og de 
involverede. 

 Idas sygemelding 

• Ida er delvis tilbage, men ikke på fuld kraft. Vi har en af vores tidligere elever, 
Ida Andersen, til at dække hende i undervisningen, bl.a. idrætsundervisningen. Så 
dette kommer ind i fastere ramme i den kommende periode. 

Mellemtrin Lektiecafe 

• Victoria står fremover for lektiecafe med eleverne på mellemtrinnet.  
3. kl. onsdag kl. 12.35-13.10 
4. kl. onsdag 13.10-13.50 
5. kl. torsdag 13.10-13.50 

Vikar 

• Frank er ud af huset mandag og tirsdag. Josefine er vikar i musikken tirsdag. 

Overbygning 7. kl. 

• Klassen deltager i heldagsarrangement tirsdag. 
8.-9. kl. 

• Klasserne skal besøge Morsø Gymnasium og se deres musical tirsdag. Eleverne 
skal medbringe cykler og cykelhjelm.  

• Forsvarets Oplysningstjeneste kommer på besøg med den store lastvogn til 8.- og 
9. kl. på onsdag. 

9. kl.  

• Skole-hjemsamtaler mandag d. 28/11. Der kommer tidsplan senere. 
 

 
God weekend 

Frank 

mailto:kontor@l-fri.dk
https://www.webapoteket.dk/artikler/boerneorm/
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SFO nyt  

 

I denne uge har det stået i på halloween, hvor vi har 

lavet forberedelser til vores Halloween 

forældrekaffe. Tweens har brugt ugen på at 

forvandle tweensrummet til det uhyggeligste på 

øen, som ikke bliver for sarte sjæle. Nogle er 

kommet hjem med dybe og åbne sår som en del af 

vores forberedelse, sårene heler heldigvis hurtigt op 

efter varmt vand og sæbe (og en lille smule 

skrubben)         

 

Vi glæder os rigtig meget til en UHYGGELIG 

eftermiddag med jer på mandag og håber at se så 

mange som muligt fra kl. 14 – 16.   

 

Man er stadig velkommne til at medbringe en kage 

til vores forældrekaffe, og der er også mulighed for 

at SFO’en kan lave en hurtigt halloween-pyntning af 

den, hvis man gerne vil.   

 

 

Oppyntningen af tweensrummet, har været en 

meget uhyggelig oplevelse for Flemming, og han har 

derfor valgt at tage på en laaaang ferie, væk fra 

halloween og uhygge for at komme sig. Vi håber, 

han tør at komme tilbage om en 14 dages tid.   

 
 

 

  

I næste uge går vi for alvor i gang med vores 

juleværksteder, så det kommer til at emme af 

hemmeligheder i SFOen, derfor må I som forældre 

træde varsomt, når I kommer i SFO’en den næste 

tid.   

 

I dag har tweens været på endnu en dejlig tur til 

svømmehallen, det er altid en stor fornøjelse når vi 

er afsted på denne tur og dejligt at se hvordan 

børnene er gode til at underholde og passe på 

hinanden.   

 

 

 

 

God weekend 

Camilla 
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