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hele landet kun er omkring 100.
Vi har opdaget en fejl i lejrfolderen: der står vi ankommer til Har I lyst til at deltage er I meget velkommen. Der er kaffe
Livø torsdag aften, men det er selvfølgelig I Rønbjerg,og vi på kanden, og en forfriskning til børnene. Den dag får alle
håber I står med flag og byder os velkommen hjem. Børne- fri kl. 13, og børnene skal have madpakke med.
ne har fri om fredagen, men har I brug for pasning vil vi gerFritter Nyt: Se vedhæftede
ne have besked på tlf. 20879880. Tidligere år har i sendt
mad med på lejreturen, men da vi har meget lidt kølekapacitet, vil vi lave maden på stedet og derfor beder vi jer om
Fotografering:
at medsende kostpenge: 100,- kr pr. barn, som afleveres til
Børnene har haft fotosedler med hjem. En del har afleveret
klasselæreren senest onsdag d. 3. juni.
på lærerværelset, og resten skal huske dem på mandag,
hvor fotograferingen finder sted.

Lejrnyt. OBS!!

Idrætsdag

Torsdag d. 4. juni er der idrætsdag for alle klasser. Lillegruppen + 3. og 4. kl skal som de tidligere år på Han Herreders Ungdomskole, hvor deres elever har lavet et godt program for dem, der varer helt til kl. 13. 00.
5. kl. skal til svømmestævne i Års, og vores storgruppe får
besøg af Skørbæk/Ejdrup og de skal sammen tilbringe dagen i Multihallen i Ranum.

Evighedstræer

Familiedag:
I skrivende stund summer hele skolen af familiegruppernes
aktiviteter. Der bliver gået til den i gymnastiksalen, lavet
bålmad, kreative udfoldelser i formning, sæbekassebiler,
hygget store og små imellem hinanden, og ikke mindst spist
kage. Vi har også haft nogle af de stærke drenge samt
Svend, Peter, Jørgen og Hans nede i Løgstørhallen og hente
kasser, som skal bruges, når vi laver skuespil.
Stor TAK til jer.

Grundlovsdag fredag d. 5. juni er en skoledag.
Her på skolen vil den blive fejret med, at vi har to træer
Fodboldsedler
(kastanietræet og blodbøgen) i fritterhaven, som bliver ud- Husk at medbringe tilmeldingssedler på mandag til fodboldnævt til Evighedstræer. Skolens tidligere leder Ellen Poulturneringen ved byfesten i Vindblæs.
sen kommer til morgensamling og fortæller om de to træer,
og hun har to emblemer med, som skal sættes på træerne.
Det er da flot vi har to af dem, der bliver udnævnt, da der i
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Fritternyt
Vi havde en rigtig god tur til Nutids museum. Vi kan varmt anbefale dette som en af
sommer attraktionerne.
Husk! Den 1.Juni er sidste frist for tilmelding til sommerferie-pasning. Vi mangler en del
svar endnu, vi antager at de holder ferie såfremt vi ikke høre fra jer.
Vi mangler lidt sandkasse legetøj til vores fine nye sandkasse i fritter haven, så skulle
der være nogle derude, der havde noget vi kunne bruge eksempelsvis gamle
grydeskeer, skovle, spande osv.tager vi imod med stor glæde.

Mini- SFOnyt
Vi er nu færdig med at læse Snøvsen. Historien fangede dem rigtig meget. En sand
fornøjelse er det at læse højt for jeres puller. Vi er nu i gang med fjollede rim og
remser.Det gir anledning til megen grin.Derudover taler vi om det vi spiser(Madpakkemad), og hvor den kommer fra? og hvad den er lavet af.Vi følger et glas mælk, som vi
har til at stå.Vi vil se hvordan mælken bliver når den bliver gammel, og hvordan det
lugter osv.Det syntes de er spændende.
Ønsker jer en god weekend.

