Fredagsbrev 10. november 2017 (www.fritime.dk)
Klasseinfo
Fælles

Telefonlister
• Telefonlisterne er ikke længere tilgængelige på skolens hjemmeside. Servicen er
muligvis ikke forenelig med persondata-lovgivningen. Derfor får I fremover tilsendt
en PDF-udgave af listerne, når den opdateres.
Teater-faguge
• Tak for opbakning og tålmodighed ved årets teater-event. Det har været et koncept,
der på publikumssiden har givet udfordringer, men som i forhold til processen har
kunnet tilgodese nogle aspekter, som vores mere traditionelle form ikke kan lige så
godt. Man vinder lidt og mister noget andet i alle former. Det har altid været svært at
finde Columbus-ægget☺
8.årg. nu næsten danmarksmestre i Skills
• Der var regional dyst i Thisted i går, hvor 8. årg. med Andreas, Magnus og Laura i
spidsen, vandt adgang til finalen for Danmarksmesterskabet i Skills, der løber af
stablen fredag d. 19. januar.
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Tre seje vindere
Læs mere om Skills her.

Indskoling

Årstider og påklædning
• Det er nødvendigt, at alle børn har varmt tøj (flyverdragt mv.) med til brug i
dagligdagen. Alle bør også have skiftetøj liggende i garderoben, så de kan håndtere
situationer med vådt tøj.

SFO
Juleferie:
Sfo’en holder juleferie fra d. 23/12 til og med d. 1/1. Skolen holder juleferie fra torsdag d. 21/12 til tirsdag d.
2/1, begge dage inkl.
Nak og æd for 2. klasse torsdag den 16/11
Torsdag drager hele 2. klasse afsted for at nakke en fisk. Vi tager afsted lige efter morgen læsning, så vi
”pjækker” fra skole. Vi er hjemme ca. kl. 15.
Husk varmt og vandtæt tøj, stor madpakke gerne med noget lækkert. Støvler er et must, da der er meget
smattet ved søen, og det er rygsæk til madpakke og drikkedunk også☺.
Vi tilbereder og æder det vi fanger en dag i den efterfølgende uge.
Nærmere info kan hentes hos Flemming

Tweens:
HUSK
FORÆLDREMØDE tirsdag den 14/11 kl. 17.00.
Det afholdes i indskolingen.
Dagsorden:
• Velkomst
• Hverdagen
• Mobilpolitik
• Afkrydsning/Gensidig forventning
• Evt.
Mvh. Lotte

Madplan uge 46:
Tirsdag: Skinketoast
Onsdag: Rugbrød
Torsdag: Nybagt grovbrød

God weekend
Frank
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