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Fredagsbrev 25. november 2022 
 

Klasseinfo 

Alle Æbleskivesalg fredag d. 2 december 

• 5. kl. sælger også æbleskiver næste fredag. Så tag en 10’er med, hvis der er appetit 
efter flere æbleskiver. 

Ny lærer 

• Fie Thinggaard er ansat som ny lærer og tiltræder 1. 
januar. 
Fie kommer fra en stilling på Sydmors Skole  og 
Børnehus. 
Hun er i øvrigt også mor til Sigri i bh-kl. og Silas i 7. 
kl. og har indtil nu siddet i skolens bestyrelse, som 
hun derfor udtrædrer af. 

 

 

 

Nyt medlem af skolens bestyrelse 

• Annesofie Mikkelsen er indtrådt i skolens bestyrelse, da hun var suppleant. Hun er 
mor til Sally i bh-kl. 

Indskoling Juleklipperi 
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Mellemtrin Juleklipperi 

  

    
Overbygning Julepyntning i overbygningen torsdag d. 1. december 

• Der pyntes til jul på torsdag i overbygningen fra kl. 10.30-12. Før og efter er der 
almindeligt skema. 

7. kl. 

• Forældresamtaler tirsdag d 6/12. Der er sendt en tidsplan. 
8. kl. 

• Naturvidenskabelig dag på Morsø Gymnasium onsdag d. 30. 
8. kl. deltager i naturvidenskabelig dag. Nærmere info om tidspunkt kommer senere. 

9. kl. 

• Forældresamtaler på mandag (28/11) Der er sendt en tidsplan. 
 
God weekend 

Frank 

 

SFO-nyt  
 

Nationalstemning og pølser  
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Tirsdag eftermiddag stod det på landskamp i SFO’en. Der var skruet op for hyggen og 
nationalfølelserne. Børnene var skiftet ud med hooligans, og støjniveauet var noget højere end 
vanligt. Kampen var som den var, men vi gik ikke ned på snacks eller pølser i halvlegen.  
 

Juledekoration  
Mandag – onsdag vil der være mulighed for at lave årets juledekoration i SFO’ens juleværksted, der 
vil være gran, dekorationsplader mm til rådighed. Ønsker man at benytte sig af dette tilbud, skal der 
medbringes et lys/kalenderlys samt hvis man ønsker pynt udover 
naturmaterialer. 

Sidste tilmelding  
Skal man bruge pasning i SFO’en fra 19. december til og med 22. 
december, er der sidste chance for tilmelding torsdag d. 1. 
december. 

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 jule og hygge 
på hele matriklen, så er I advaret!  
 

Tweens  
Fredag d. 9. december afholdes der LAN party med julefrokost fra 
kl. 16 til lørdag morgen kl. 10.  
Dresscode: Nissehue, ingen adgang uden. 

Adgangskrav: Pakkespils gave (noget Flemming kan lide, da han vinder alle pakkerne)    

Fredag d. 16. december er der igen svømning med tweens, nærmere info senere.  
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