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Fælles







Mellemtrin

Lus igen igen
Vi har igen fornøjelse af husdyrene. Denne gang er det en melding fra mellemtrinnet,
der udløser alarmen, så tjek lige i løbet af weekenden.
Ringorm for en gangs skyld
Vi har et tilfælde af ringorm (også en melding fra mellemtrinnet), så vær lige
opmærksom på at udslæt kan være foranlediget af noget andet.
Hovedrengøring lørdag d. 11. april
Der er sendt mail til de forældre, der ikke har kunnet deltage på de ”officielle”
rengøringsdage. Vi skal lige have de sidste lokaler ordnet.
Husk fælles foredrag onsdag d. 25. marts kl. 19
Se indbydelsen, der er sendt med fredagsbrevet. VÆR OPMÆRKSOM PÅ
TILMELDING!!

Another day in Paradise fremført af 6.årg. fredag morgen.
Mellemtrin
 Udeskole onsdag skal foregå i Legind bjerge, så husk cykel og cykelhjelm + alt
det andet.
3.- 4. årg.
 Torsdag formiddag skal ¾ se Ørding Friskoles teaterforestilling.
5.- 6. årg.
 Torsdag d. 12. marts var 5. årg. til energidag ved Thy-Mors Energi. Det var en god
dag, både for eleverne og for El-værket.
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Reklame for aktiviteter på Morsø Folkebibliotek. På hjemmesiden ligger et par
invitationer til aktiviteter, bl.a. en koncert og noget spændende om i forhold til
romanen ”Skammerens datter”, som mange børn kender.

Overbygning 7. årg.
Udsigt over Berlin.

SFO
Svømning:
Sidste gang svømning for 3. klasses SFO-børn fredag d. 20 marts. Børnene skal hentes i svømmehallen kl.
16.00
Garderober:
Fra fredag d. 27. marts vil 3 klasses SFO-børn ikke længere have garderobe i indskolingen, de skal bruge de
garderobepladser, de også bruger i skoletiden. Det er pga. mangel på garderober, når spirerne starter 1. april.
Vi minder lige om, at hvis man vil have sin garderobe gjort ren, skal den tømmes helt hver fredag.
Efterlysning:
Er der nogen, der har rulleskøjter, man ikke bruger længere, vil SFO’en meget gerne overtage dem. Det
gælder også cykler og løbehjul.
God weekend
Frank
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