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Nyhedsbrev januar 2020 

Vi håber I alle er kommet godt ind i det nye år! 

Det nye år er godt i gang og vi glæder os til mange velkendte, men også nye aktiviteter og 

arrangementer sammen med jeres børn.  

For storgruppen vil afslutningen på skoleåret markeres med den årlige overnatning ligesom der igen 

til foråret vil blive tilbudt mountainbike ture. 

 

Sæt kryds i kalenderen 

Storgruppe bowling 

Fredag d. 31/1 gentager vi succesen med bowling for storgruppen – denne gang med mere pizza! 

Husk at arrangementet er med tilmelding – som annonceret på tabulex er sidste frist for tilmelding i 

dag, fredag d. 24/1. 

Pyjamasparty 

Fredag d. 6/3 er der pyjamasparty for alle børn fra 0. og 1. klasse fra kl. 17.00-19.30. Nærmere info 

om arrangementet følger. 

Morgenmadsarrangement 

Tirsdag d. 24/3 er datoen for vores næste morgenmadsarrangement, så sæt allerede nu kryds i 

kalenderen. Hele familien er velkommen til hygge og morgenmad. 

Storgruppe overnatning 

Fredag d. 19/6 er dagen (natten) for den traditionsrige overnatning for storgruppen. Meget mere 

info samt mulighed for tilmelding følger på senere tidspunkt.  
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Personalesituation 

Søren har snart færdiggjort sin praktik her i Frito. Vi siger tak til Søren og ønsker ham held og lykke 

fremover. 

Vi skal samtidig tage godt imod vores to nye studerende i Frito, Emilie og Cecilie. Emilie skal være 

her i 6 måneder og Cecilie skal være her i 7 uger. Vi håber I vil være med til at tage godt imod dem. 

Pia N vender tilbage fra barsel i staren af marts og vil igen have timer i Frito om morgenen.  

 

Vinterferie 

Inden vi får set os om er det tid til vinterferie. Vi beder jer derfor om at gå på tabulex og til- eller 

framelde jeres barn i vinterferien. Når vi ved hvor mange børn der kommer kan vi på bedst mulig vis 

planlægge et godt program for alle. 

I vinterferien bedes alle møde senest kl. 9.30 hvor vi har samling og spiser vores medbragte 

formiddagsmad. Vi spise frokost (ligeledes medbragt hjemmefra) samlet kl. 11.30 og ca. kl. 13.30 

serverer Frito et cafe måltid. 

 

Billeder 

Husk at vi næsten dagligt ligger billeder fra dagens aktiviteter på tabulex – kig med og få et indblik i 

hvad vi laver i Frito. Billederne kan være en god indgangsvinkel til en snak med dit barn om hvad 

han eller hun har lavet i dag 

 

De bedste hilsner fra alle os i Frito 

 


