
 

 

Nyhedsbrev november 2019 

Julemåneden står for døren! Vi går traditionernes tid i møde og vi glæder os meget til alt det der skal ske i 

Frito i den kommende tid. Sæt derfor allerede nu, kryds i kalenderen på følgende dage: 

Onsdag d. 20/11 2019: Indskolingskoncert fra kl 15.30 i salen. Inden koncerten serveres der kaffe og kage i 

Frito. 

Onsdag d. 27/11 2019: Morgenmadsarrangement fra kl. 6.30. Som traditionen foreskriver det, er der 

fælles morgenmad i Frito med alt hvad der hører sig til. 

Torsdag d. 12/12 2019: Julehygge med juleværksteder, æbleskiver og Luciaoptog for alle forældre og 

søskende. Kom og få en hyggelig eftermiddag i Frito. Nærmere info følger. 

 

Jule aktiviteter i Frito 

- Tirsdag d. 26/11 tager vi på vores årlige juletræstur til blokhus. Nærmere info følger. 

- Fra d. 11/11 og 3 uger frem har alle mulighed for at lave deres egen julekalender. 

- Fra d. 2/12 og resten af december vil der hver dag være julemandens værksted i fordybelses 

rummet. HUSK forældre ingen adgang – det er top hemmeligt 

- Hver dag i december har vi kalenderjagt i Frito. Hvem finder først den godt skjulte slikpose, når 

bjælderne lyder. 

 

Personalesituation 

Vi har fået ny studerende i Frito. Det er Mads som skal være her i 6 måneder og som havde første dag 

mandag d. 4/11. Tag godt imod ham! 

Pia flytter og I vil derfor ikke møde Pia om morgenen fra d. 25/11. 

Mia er gået ned i tid og er nu at finde på Fritos kontor.  

 

Juleferie 

Før vi får set os om er det tid til juleferie. Derfor beder vi jer om, at huske at melde jeres barn fri/kommer 

på tabulex senest d. 11/12.  

I skolen juleferie holder vi åbent på følgende dage: 

- Mandag d. 23/12: 6.05 – 17.05 

- Tirsdag d. 24/12: 6.05 – 12.05 

- Fredag d. 27/12: 6.05 – 16.05 

- Mandag d. 30/12: 6.05 – 17.05 



 

 

- Tirsdag d. 31/12: 6.05 – 12.05 

- Torsdag d. 2/1: 6.05 – 17.05 

- Fredag d. 3/1: 6.05 – 16.05 

 

Tasker og tøj 

Tasker og tøj skal blive i garderoben i klassen. Vi har desværre ikke kapacitet til at opbevare det her i Frito 

og det skaber rod og uoverskuelighed når hele gangen flyder. Hjælp os med at holde orden, så er det rarest 

for alle at være her, tak! 

 

Hente tid 

Vi vil gerne opfordre til at komme i god tid og hente jeres barn. Frito breder sig ud over et stort område og 

det er ikke altid, at jeres barn er at finde lige inden for døren. Samtidig er det vigtigt, for at jeres barn får en 

god afslutning på dagen, at der er tid til stille og roligt at afslutte aktiviteten og rydde op efter sig. 

 

De bedste hilsner fra alle os i Frito 

 

 

 


