Fredagsbrev 18. august 2017 (www.fritime.dk)
Skolestart
Kære alle
Velkommen tilbage fra en sommerferie, der har været dejligt forskånet for solskoldninger, hedeslag og solafbleget
hår. Formen på opstarten var jo ændret lidt, men fungerede godt. Så tak for indsatsen. Det var dejligt, at vi praktisk
talt kom rundt i alle hjørner.
På skolefronten er vi nu godt i gang og klar til starte ”trummerummen” op igen. Vi har udsendt nogle referater fra
klasseforældremøderne. Hvis I skulle mangle informationer, så meld lige tilbage på mailen eller ring.

Billeder fra 8. kl.’s rystesammentur i Sillerslev

Klasseinfo
Skolefotografering
Fotograferingen kommer til at foregå d. 25. oktober i år.
Idræt
Idræt foregår ude indtil efterårsferien, så husk tøj efter vejrudsigten.
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Efterlysning af biblioteksbøger
Vi mangler noglebiblioteksbøger fra foråret, som vi afkræves erstatning for. Vil I ikke lige tjekke om nogle
af disse titler skulle have forputtet sig:
• Tyvebanden
• Palle står på vandski
• Satans fest
• Dragepasseren
• Motocross en håndbog om motorsport
• Luna Linea går hjemmefra
• Store Nørd bygger det ultimative fartøj
• Fanget i ilden
• Så er den ged barberet
• Dyrene i Hakkebakkeskoven
• Læs og grin
• Konspirationsteorier
• Drageherren bd. 1
• Skjulte magter
• Kaptajnen i blommetræet
• Ronaldo og Valde

Indskoling

•

Mellemtrin

•

Udeskole
Husk cykel og cykelhjelm torsdag (udeskole). Vi skal bruge cykler de kommende 5
uger, hvis I vil have et cykellappebredskab købt ind☺)
Forældremøder flyttes til tirsdag d. 5. september
o 3.- 4. årg. kl. 16.30 -17.30
o 5.- 6. årg. kl. 17.30 – 18.30

Overbygning 8. årg.
• Thomas’ kontaktgruppe har idræt om mandagen

SFO
Tweens:
Flemming vil være fast voksen i Tweens indtil, der er ansat en ny. Mandag og fredag foregår i SFO’en
sammen med de øvrige børn.
Svømning:
Onsdag d. 23. august tager Mona og Flemming i svømmehallen med Tweens. Børnene skal selv cykle
derned. Så husk cykel og cykelhjelm, begge dele skal medbringes, ellers kommer man ikke med. De er
tilbage ca. kl. 16.00
Eftermiddagsmad:
Der bliver ændret i eftermiddagsmaden, således at der ikke bliver serveret varm mad, undtagen om
mandagen som tidligere, hvor de spiser sammen med de øvrige sfo-børn. De andre dage(tirsdag-torsdag)vil
der blive serveret f.eks. sandwich, rugbrød, boller, toast mm. Der vil så en gang imellem blive lavet varm
mad, som børnene selv skal være med til at forberede. Eftermiddagsmaden serveres hver dag kl. 13.30 i
SFO’en, når indskolingsbørnene er udenfor og lege.
De skal selv medbringe mad om fredagen.
Madplan uge 34:
Tirsdag: nybagte grovboller
Onsdag: tunsandwich
Torsdag: pizzastykker

God weekend
Frank

________________________________________________________________________________
Telefon 9772 4566
Lodderup@mail.tele.dk
Fax 9772 5966

