Fredagsbrev d. 24. maj 2019 (www.fritime.dk)
Fælles
Ansøgning om støtte til nedbringelse af skolepengebetaling 2019/20
• På hjemmesiden ligger ansøgningsskema i menuen ”Fripladstilskud” under ”Forældre”.
Dette skal udfyldes og sendes retur til skolen sammen med husstandens årsopgørelse
2018 fra skat.
• Ansøgningsskema mv. skal være retur senest 31. maj.

Erasmus+
•

Vi (Rikke, Frank og Majken fra SFO/børnehaven, rejser til Polen med tre elever fra 7.
årg. søndag til fredag. Vi skal mødes i Gdansk og besøge Marlborg, hovedkvarteret for
Teutonerordenen i 1200-tallet. Efterfølgende skal vi rejse tilbage til Nawodna i det
vestlige Polen, hvor der skal arbejdes sammen med eleverne fra de øvrige lande
(Grækenland, Spanien, Italien og Slovenien).

Prøveafvikling
• De mundtlige prøver starter i næste uge og fortsætter hen til den 21/6. Vi har selv prøver
og skal afgive en del lærere til censoropgaver på andre skoler undervejs. Så der vil være
en del vikarsituationer hen over måneden.
Deltag i Musikcamp for 4.- 6. årg.
• Et par unge fra Musikcamp var på skolen i morges for at ”reklamere” for muligheden
for at deltage i Musikcamp 3.- 4. august på musikskolen i Nykøbing. Deltagelse er gratis
og forudsætningerne er lyst. Man behøver ikke at kunne spille for at deltage. Læs om
arrangementet på www.musikcamp.dk .
Skal jeres barn lære at spille violin?
• Husk tilmelding til violinundervisning senest 12. juni. Læs mere om samarbejdet med
Morsø Suzuki Skole
Klasseinfo
Mellemtrin

Udeskole onsdag
• Den står på cykeltur til Legind, så medbring cykel, hjelm og turtaske med madpakke og
drikke.

•
• I onsdags var de ude og se på produktion af landbrugsmaskiner på Heva.
5.- 6. spiller koncert på Dueholmskolen med Ålborg Symfoniorkester på mandag.
• Janette tager med klasserne 12.45 og er retur ca. 14.15. De skal spille på boom-rør
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sammen med symfoniorkestret, og der venter en musikoplevelse lidt ud over det
sædvanlige.
Overbygning 9. årg.
• Mundtlig prøve i naturfag mandag og tirsdag

SFO
SFO-udmeldings-melding
Man er automatisk udmeldt af SFO, når man afslutter 3. klasse.
Hvis I herefter ønsker at jeres barn skal benytte Tweens-tilbuddet, melder I dem ind i det. Tilmeldingsskema
kan hentes her.
Spirer-kassen
Pga. eksamen vil spirerne flg. dage opholde sig i 9. klasse (det store lokale ved fællessalen):
• 27/5, 28/5, 3/6, 4/6, 12/6, 13/6, 18/6 og 19/6

Pjækkedag
2. klasse havde en dejlig dag ved fiskesøen, men for nogen lidt træls at vi ikke fangede noget, for nu
står den på insekter og larver.
Mere herom senere😊

Husk tilmelding til sommerferie-pasning den 29/5.
Der er lukket torsdag d. 30 og fredag d. 31/5.
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