Fredagsbrev 17. november 2017 (www.fritime.dk)
Klasseinfo
Fælles

Juletraditioner
• Traditionerne står jo i kø og venter på, at det bliver december, så derfor lige en
update:
o Den store fælles pakkekalender
Der udtrækkes hver morgen kalendergaver til de elever, der ønsker at deltage
i den fælles pakkekalender. Hvis man vil være med, medbringer man en lille
gave til max. 20 kr. (det har det været i mindst de sidste 12 år, så 25 kr. er
også i orden). Den afleveres på kontoret, hvor Lisbeth sørger for, at man
kommer med i lodtrækningen (helst inden 1.december)
o Besøgsdag for bedsteforældre og andre pårørende fredag d. 1. december
Sæt X i kalenderen. Der kommer en ændret tidsramme om dagen i forhold til
de tidligere år, men datoen ligger fast. Nærmere besked i kommende
fredagsbrev
o Julearrangement søndag d. 10. december kl. 16
Vi mødes i Lødderup Kirke kl. 16, hvor der vil være Lucia-optog og en kort
prædiken af Steen. Efterfølgende er der fakkeltog fra kirken til skolen. På
skolen vil der være lidt optræden med musik og sang af nogle af eleverne og
salg af æbleskiver, gløgg og andre rare sager, som 7. årg.’s forældre
organiserer.
o Juleafslutning og skolestart
Vi har juleafslutning onsdag d. 20. december og starter igen i det nye år
onsdag d. 3. januar.
Mellemtrin
Udeskole
• På tirsdag skal går udeskolen til Morsø Jernstøberi. Eleverne skal kun medbringe
turtaske med madpakke og drikkedunk.
Overbygning Fagprøver
• 9. årg.
Fagprøver for 9. årgang afvikles i uge 49 (4.- 7. dec.)
Man – mat 8.10-12.50

•

Tir dan 8.10-12.50

Ons eng + fys 8.1013.10

Tor ty 8.10—12.50

8. årg.
Fagprøver i dansk og matematik 18.- 19. dec.

SFO
Juleværksted:
Vi har så småt startet juleværkstedet op. Børnene kan lave julegaver og julepynt fra kl. 14 – 15.30
alle dage frem til jul.
Desværre fangede 2.klasse ingen fisk i går på deres ”nak og æd” fisketur, så menuen i næste uge
bliver desværre, hverken røget ørred eller fiskesuppe, men griseindvolde, måske det kan blive til en
lækker nyreragout.☺
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Tweens
Svømning:
Fredag d. 24. november skal Tweens i Jesperhus svømmehal, Mona og Lotte kører dem derned.
Børnene skal hentes dernede kl. 16.00.
Julegaver:
Vi laver julegaver i sfo’en, for at bevare hemmeligheden.
Madplan uge 47:
Tirsdag: ægge/tun sandwich
Onsdag: flute m. pålæg og salat
Torsdag: nybagt grovbrød
Med venlig hilsen Lotte
Fra Borgerforeningen:

Årets andespil i Fredsø Forsamlingshus
Mandag den
27. nov. kl. 19.30
Deltag i en hyggelig familieaften med masser af præmier.
Øl, vand og kaffe kan købes
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