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Fredagsbrev 15. august 2014 (www.fritime.dk)
Klasseinfo
Skoleåret 2014-15
Velkommen tilbage til det nye skoleår.
Vi er kommet godt fra start. Tak for indsatsen på udeområdet. Det er dejligt at se hvor meget, der kan klares,
når der løftes i flok.
Ugen er gået med forskellige rystesammen-aktiviteter.
Skolepenge
 Der kommer nogle ekstra opkrævninger i forbindelse med skolepenge for september for de elever,
der skal erstatte skolebøger. Hjælp lige med at få bøgerne indbundet, så de holder til kampen.
 I forbindelse med opkrævning af skolepenge, skal I tilmelde dette til PBS eller NETS, når der betales
første gang. Dette er vigtigt at hensyn til vores administrationssystem.
Kulturugen
Vi har gjort fredag d. 22. til klasselærerdag, så de klasser det er relevant for kan deltage i aktiviteterne. Der
vil komme nærmere information om klasser og program i løbet af næste uge. På nuværende tidspunkt ved vi,
at 5.-9. årgang skal have cykler og cykelhjelme klar til dagen.
Indskoling





Vi tager til installationen ”Hukommelsespaladset” på Limfjordsteatret onsdag eller torsdag i
næste uge. Der kommer nærmere information.
Forældremøde tirsdag d. 2. september kl 19.

Billeder fra 1. skoledag ligger på fritime.dk (Galleri)
Mellemtrin
 Forældremøde 3.+ 4. årg. kl. torsdag d. 25. september kl 19.
 Forældremøde 5.-6. årg. torsdag d. 18. september kl. 19.
Overbygning
 Forældremøde tirsdag d. 23. september kl. 19.

SFO
Så er den første uge efter ferie gået, og vi har travlt med at lave ”perle-fodspor” til Kulturmødet Mors(21. 23. august), hvor der vil være fodspor i gågaden samt på vejen til musikskolen. Ellers er der er blevet lavet
små træer i ståltråd, og vores nye ”fede” cykelbane er blevet flittigt brugt.
Maddag:
Vi flytter vi vores maddag til mandag, da planen er, at børnene selv skal være med til at lave det, og det er
den dag, de har tidligt fri. På mandag skal vi have pastasalat, kan man ikke lide pastasalat, skal man selv
medbringe eftermiddagsmad. Madplanen står på månedskalenderen i garderoben.
Forældremøde:
Onsdag d. 27. august kl. 17 – 18.00 holder vi forældremøde. På mødet vil vi bl.a. tale om, hvordan vi
fremover skal bruge eftermiddagen, om vi skal fortsætte, som det kører nu, eller I kan komme andre gode
forslag til vores hverdag. Vi håber så mange som muligt møder op med en masse gode ideer og spørgsmål.

God weekend
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