Fredagsbrev 8. december 2017 (www.fritime.dk)
Klasseinfo
Fælles

Indskoling

Juletraditioner
• Den store fælles pakkekalender
Der kommer en del og spørger, om de kan nå at være med i lodtrækningen. Det kan
nås endnu☺ Bring bare en gave med til en 20-25 kr.
• Julearrangement søndag d. 10. december kl. 16
o 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
afslutningsvis salg af æbleskiver, gløgg og andre rare sager, som 7. årg.’s
forældre organiserer.
o Lucia-pigernes forældre har fået tilsendt e-mail i forhold til arrangementet.
Luciaoptog skolen
o Onsdag d. 13/12 er der optog til morgensamlingen. Alle er velkomne.
Indskoling til juleudstilling på museet torsdag d. 14. dec.
o De skal medbringe rygsæk med madpakke til dagens strabadser

Billeder fra biblioteksbesøg
6. årg.
o Sundhedsplejerske Dorte Østergaard kommer og taler med 6. årg’s drenge og piger
på mandag.
Overbygning Ski-info møde for 8.- og 9. årg. tirsdag d. 12. december kl. 16.30
• I inviteres til informationsmøde om skituren i januar. Vi skal bl.a. have lavet aftaler
om madlavning mv.
Mellemtrin
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Fagprøver´8. årg.
• Fagprøver i dansk og matematik 18.- 19. dec.

SFO
Nerf krig:
Der er nerf krig torsdag d. 14 efter kl. 14.00. Medbring egne pistoler, men ingen patroner, vi bruger
sfo’ens.

TWEENS
Madplan uge 50:
Tirsdag: risengrød
Onsdag: æbleskiver
Torsdag: nybagt grovbrød

Sfo, Tweens, Børnehaven & Vuggestuen inviterer til Lucia optog og
forældrekaffe.
Onsdag d. 13. december er der forældrekaffe mellem kl. 14.30 – 16.00.
Forældrekaffen starter med Lucia optog kl. 14.30, derefter er der kaffe og
kage.
Lucia optoget er for de piger og drenge blandt Sneugler, Hornugler og
Sfo og Tweens, der har lyst til at være med.
Vi håber, der er mange der har lyst til at deltage.
December hilsner fra personalet i Sfo´en, Tweens, Børnehaven &
Vuggestuen
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