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Fredagsbrev 18. november 2022 
 

Klasseinfo 

Alle Besøgsdag fredag d. 25. november kl. 9.30-12 

• Bedsteforældre og andre pårørende er velkomne til at hjælpe med at pynte skolen til 
jul på fredag.  
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. 
Vær opmærksom på, at overbygningen ikke deltager i juleaktiviteterne. De er på 
kursus på Morsø Gymnasium, som I kan se længere nede i teksten 

• Dagen slutter kl. 12. for alle elever fra Bh.kl.- og med 6. kl. Hvis man tager børn 
med hjem, så husk lige at give SFO besked (eller X af på listen) 
 

Indskoling Legetøjsdag kun fredag 

• Det er kun fredag, at der må medbringes legetøj. Legetøj omfatter også læbestift og 
anden livsvigtig kosmetik     

• Det giver for meget uro, når det er med i dagligdagen. 
 

Mellemtrin Raketopsendelse 

 
Tidligt onsdag morgen var en flok morgenfriske elever og Kim samlet i fysiklokalet for at se 
opsendelsen af NASA’s nye måneraket ved navn SLS (Space Launch System) med 

rumkapslen Orion ombord. 
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Overbygning 

 

PÅ DE SKRÅ BRÆDDER......Fredag i næste uge drager hele 
overbygningen ud på Morsø Gymnasium for at være skuespiller for en 
dag! De dygtige 2.g’ere vil tage os under deres vinger og give os en 
masse fif til, hvordan vi skal agere på scenen, når vi lige efter jul selv 
skal stå på scenen til årets teaterforestilling. 

Vi møder op inde ved gymnasiets hovedindgang senest 8.25.  
Vi har fri derudefra igen kl. 12.30.  
HUSK madpakke og drikkedunk. 
Vi glæder os til en masse inspiration  

 

8. kl. 
• Forældresamtaler onsdag efter planen 

9. kl. 

• Næste uge er der praktik for 9. kl. 
• Tidsplan for samtaler mandag d. 28/11 kommer på mail. 

 
4.1 promille 

• Morsø Gymnasium var her torsdag morgen med forestillingen 4,1 promille, 
en forestilling om brug af alkohol på mere eller mindre hensigtsmæssige 
måder. Tre af vores tidligere elever deltog i forestillingen og det var ret 
hyggeligt, at den dimension også lige var i spil. 
 

 
 
 

 
God weekend 
Frank 

SFO-NYT 
Madpakker  

Vi har rigtig mange børn som ikke har nok mad med i madpakken hver dag, mange af børnene 
efterspørger ekstra mad over middag. SFO’en serverer som udgangspunkt kun frugt til 
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eftermiddagsmad. Det kan derfor være en god ide, at børnene har en lille eftermiddagsmadpakke 
med eller ekstra mad i middagsmadpakken.  

 

Husk!  
Husk at til- eller framelde jeres barn i skolens juleferie (19. – 21. december) senest 1. december.  

 

Uge 47  
Aktiviteter i den kommende uge  
Vi forsætter de kreative juleværksteder, derudover:  
 INDE  UDE  TWEENS  

MANDAG Jule stop dans kl. 14 – 15 Hockey  Oprydning/Spilledag 

TIRSDAG   Pynt til julebal  

ONSDAG Sløjd kl. 13 – 15  Bålhygge 

Natur bingo kl. 13 – 14  

Juleværksted 

TORSDAG Sløjd kl. 13 – 15 – 

Nerfkrig for alle (til dem 

som endnu ikke har 

anskaffet sig en gun kan 

det anbefales at gå i 

Harald Nyborg. Her kan 

man købe en pistol til ca. 

40 kr.) 

Natur bingo kl. 12 – 13  Juleværksted 

FREDAG   Fælles oprydning ude   

 

Julebal  
Årets julearrangement bliver afholdt onsdag d. 14. december med 
et kæmpe julebal fra kl. 14-16.  
Adgangskrav vil være en nissehue, og det vil ose af jul og 
julehygge på hele matriklen, så er I advaret!  
Yderligere information kommer senere…  
 
 

Tweens  
 
Sæt kryds i kalenderen fredag d. 9. 
december, hvor tweens har LAN 
party fra kl. 16 til lørdag 9.  
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God weekend 
Flemming 
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