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Fredagsbrev 27. januar 2023 
Klasseinfo 

Alle Hovedrengøring 

• Der er hovedrengøring fredag d. 3. februar kl. 16-19.  
Medbring gerne diverse redskaber, spande, klude, måske en støvsuger og/eller en 
vinduesskraber. Trappestiger er også i høj kurs. Vi mødes i fællessalen og bestyrelsen 
fordeler jer på områder og opgaver. Efterfølgende sluttes der af med pizza. 

 
Skitur for 8. og 9. kl. 

• Næste uge er 8. og 9. kl. i Sverige for at stå på ski. Karina, John, Marianne og Frank 
deltager i turen og deres timer læses derfor af andre lærere i næste uge. 
8. og 9. kl. har fri fredag. 
 

Sommerferielukning i SFO 

• Sommerferie-planlægningen står jo for døren mange steder. SFO er ferielukket i 
ugerne 29, 30 og 31. Skolens undervisning starter i uge 33. Vi har haveaften mandag 
d. 14. august og indskolingen starter tirsdag d. 15.  og hele skolen onsdag d. 16. 

 
Besøg af tilsynsførende 

• Conni Mark har været på skolen igår og idag for at se på elevernes udbytte af 
undervisningen og lærernes tilrettelæggelse af samme. Hun kommer jo på skolens 
generalforsamling og uddyber sin rapport. 

 

 
God weekend 

Frank 

SFO-NYT 
 
Aktiviteter næste uge: 

 

Mandag    Yoga for alle i gymnastiksalen og spilledag. Man må medbringe egne spil herunder også  
                         iPad og telefoner. 
 
Tirsdag Skills for tweens,  
 
Onsdag Bål 
 
Torsdag  Sløjd, krea og gym. 
 
Garderobetømning 

• Garderober tømmes den 3/2 pga. hovedrengøring. 
 
Tweens 

• Mandag den 6/2 er der fællesmøde for alle i tweens kl 14 til ca. 14.30 

• Efter vinterferien begynder vi at forberede os til en cirkusforestilling. 
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• Svømning den 10/2 for Tweens.  
Man kan vælge at cykle eller blive fragtet af sfo’en.  
Vi forlader svømmehallen kl. 15.30 så det vil sige, at dem som bliver hentet i svømmehallen 
skal hentes senest kl. 15.30.  
Det er tilladt at medbringe penge til is og lign 

 
 
God weekend 

Flemming 
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