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Fredagsbrev 23. juni 2017 (www.fritime.dk)
Selv om vejret drillede, kan man måske sige,
at det blev et brag af en sommerafslutning.
Tak til alle for den effektive oprydning.
Det var anden gang på 12 år, at vejret snød
os, så vi skal nok ikke brokke os (for meget)
over vejrguderne.
I ønskes alle en god sommerferie og tak for
samarbejdet i det forløbne år.

Held og lykke fremover til de smukke unge mennesker
Skolestartaften mandag d. 14. august kl. 16-19.30
I år ændrer vi lidt på formen, så vi slår haveaften og opstart-aften sammen.
Det betyder, at vi mødes kl. 16 (med diverse haveredskaber, buskryddere, motorsave, rendegravere☺) og
rydder sommerens ukrudt. Ved 18-tiden serveres der pølser og brød, og efter spisningen mødes man kort i de
enkelte klasser til forældremøde.
Første skoledag for indskolingen tirsdag d. 15. august 8.30-10.00
• Vi mødes kl. 8.30 i fællessalen. Efterfølgende er der skolestart i indskolingen og afslutningskaffe.
Første skoledag for hele skolen onsdag d. 16. august kl. 8.10
Klasselærerdage onsdag d. 16.- og torsdag d. 17.
• Der laves forskellige teambuildingsaktiviteter med klasserne og afdelingerne onsdag og torsdag kl.
8.10 – 12.50 (medmindre der er aftalt noget særligt for de enkelte klasser, der i givet fald er sendt ud
på mail).
• Fredag er skoledag efter skemaet

SFO
Sommerferien:
I forbindelse med sommerferien samarbejder vi med børnehaven. I uge 28 er det børnehaven der
åbner SFO’en og der spiser vi morgenmad i børnehaven.
Hvis dit barn er tilmeldt pasning, men holder en fridag bedes I melde afbud på 51369858. Børnene
skal være her senest kl. 9.00, så vi har mulighed for evt. at tage på tur.
Der må medbringes Nintendo DS’er i ferien, men ingen Ipads eller mobiltelefoner (gælder også
Tweens☺)
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Diskoaften:
Vi havde en rigtig hyggelig diskoaften, og det var nogle glade feststemte børn. Tak til de forældre,
som bagte kage til os og tak til Frederik (Celinas far) for Slush Ice.

Der er flere billeder på opslagstavlen i garderoben.
Tweens:
Så er der sommerferie og jeg vil gerne sige jer alle sammen et kæmpe stort tak for at have taget godt
imod mig. Ungerne var så søde at bage en kage og havde købt en mega flot ”lykketrold” til mig. jeg
har virkelig nydt min tid her i Lødderup og håber børn og forældre har gjort det samme.
Men endnu engang god sommerferie til jer alle sammen ☺
Mads
Tweens er i SFO’en hele ferien. Husk - ingen mobiler.

God sommerferie
Frank
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