Onsdagsbrev d. 29. 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.
Prøveafvikling
• De mundtlige prøver 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.
Nye praktikanter
• Mette Munk er i praktik i 4 uger og skal være i indskolingen og SFO 2 dage i ugen og 3
dage i Børnehaven.
• Ahmaed er i sprogpraktik som pedelmedhjælper de næste 3 måneder.
Skal jeres barn lære at spille violin?
• Husk tilmelding til violinundervisning senest 12. juni. Læs mere om samarbejdet med
Morsø Suzuki Skole
Klasseinfo
Indskolingen
•

Lejrskole
Der er udsendt brev om lejrtur 12.-13. juni.

Overbygning
8. årg. Adventurerace
• 8. kl. tager til Adventurerace i Nykøbing fredag.
Nærmere info følger.
9. årg.
• Mundtlig prøve i engelsk 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):
• 3/6, 4/6, 12/6, 13/6, 18/6 og 19/6
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Spirerne vil de kommende tirsdage indtil sommerferien tage på tur. Derfor skal børnene
møde senest kl. 8.00 vi forventes at være hjemme kl. 12.00 .
På tirsdag går turen til biblioteket.
Onsdag den 19/6 afholder vi i SFO tiden ”Royal” run. Vi laver en rute på skolen så alle kan
være med.
Mere info når tiden nærmer sig.
Husk tilmelding til sommerferiepasning senest den 29/5.
Der er lukket torsdag d. 30 og fredag d. 31/5.

God forlænget weekend!
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