
 

 

Nyhedsbrev august 2019 

Velkommen  

Først og fremmest vil vi ønske alle velkommen tilbage fra sommerferie. Vi håber I alle har nydt et afbræk 

fra hverdagen og er klar til at få en god start på det nye skoleår. 

Samtidig vil vi gerne byde et særligt velkommen til vores nye børn og forældre – vi glæder os til at lære jer 

alle sammen at kende. I starten er der mange nye mennesker og nye ting at forholde sig til for både børn og 

voksne – spørg endelig ind hvis der er noget i har brug for at vide eller hvis i undrer jer over noget. 

 

Forældremøde i indskolingen 

I forbindelse med forældremødet for 1. – 3. klasse vil Frito holde ekstra åbent mandag d. 26/8. Alle har 

mulighed for at være i Frito fra 17-19 mens forældremødet afholdes. 

 

Morgen Frito 

I vil her i starten af det nye skoleår, opleve at vi er flere voksne i Frito om morgenen end vi plejer at være. 

Vi vil de første tre uger af skoleåret afprøve en ny struktur om morgenen for at kunne tilbyde den bedst 

mulige morgen Frito – herefter beslutter vi hvordan vi fremadrettet vil strukturere morgenerne. Mere 

information herom følger. 

 

Personale 

Kevin afsluttede sin praktik i Frito d. 31/7. Vi er dog heldige fortsat at have Kevin i Frito om morgenen. 

Bastian og Pia vil ligesom sidste skoleår have timer i Frito om morgenen. Det samme gælder Mette som vi 

nu også kommer til at have glæde af nogle eftermiddage hver uge. Sidst men ikke mindst startede Søren i 

praktik i Frito d. 1/8. Søren skal være i frito i 6 måneder. Tag godt imod ham. 

 

Morgenmadsarrangement 

Torsdag d. 22/8 har vi igen morgenmadsarrangement. Alle børn, forældre og søskende er velkomne til en 

hyggelig morgenstund i Frito. Det er en god mulighed for at hilse på hinanden, så lad havregrynsskålen stå 

derhjemme og mød i stedet for op i Frito til morgenjazz, pandekager, thebirkes, æg, pølser, kaffe, juice og 

hvad der ellers hører sig til at lækre sager. Vi glæder os til at se jer! 

 

Hilsner fra Frito 


