Nr. Lyndelse Friskole

Kirkestien 2-4, Nr. Lyndelse, 5792 Årslev
Tlf. 63 900 100
Fax 63 900 105

Tirsdagsnyt den 10-01-2017

Uge 2:
D. 11. januar
D. 12. januar
D. 14. januar
D. 16. januar
D. 19.-20. januar
D. 23. januar
D. 25. januar
D. 26. januar
Uge 5:
D. 30. januar
D. 1. februar
D. 2. februar
D. 6. februar
D. 7. februar
D. 8. februar
D. 9. februar

8.a og 8.b er i uddannelsespraktik
Samtaler 1. klasse
Samtaler 1. og 7. klasse
Mini-Spire-dag for kommende børnehaveklasse
9.00-11.00
Bh.kl-4. klasse skal i teateret og se Gummitarzan
7.-9. klasse hockeystævne
Samtaler 2. og 5. klasse
Fagdag bh.kl-9.klasse
Samtaler 2.- 5. klasse
Samtaler 5. klasse
9. klasse projektopgave
Forældreforedrag fra 19.00-21.00 ”Seje forældre og børn på egne
ben”
Samtaler 3. klasse
Samtaler 3. klasse
Samtaler børnehaveklassen og 4.klasse
9. klasse fremlægge projekt
9. klasse fremlægge projekt
samtaler børnehaveklassen og 4. klasse
Forældremøde 7. kl fra 17.00-ca 18.00, hvor vi får besøg af
skolens SSP-konsulent Rikke Laursten.

Teater
”Mød Ivan Olsen eller Gummi Tarzan, som han bliver kaldt af sin far. Ivans
far har et projekt: Ivan skal nemlig ikke længere være en vatnisse, men et
rigtigt mandfolk. Det er ikke nemt. Ivan er nemlig ikke ret stor,
Han er nærmere lille og tynd og kan ikke tæve nogen. Den eneste, der er
sød ved Ivan er Lotte, skoleinspektørens datter. Hun har oven i købet
sendt ham et kærestebrev….”
En ny teaterversion af Ole Lund kirkegårds klassiker - skabt af Odense
Teater og Ålborg Teater- venter os.
Mandag d. 16 tager børnehaveklassen, 1, 2, 3, og 4, klasse ind på Sukkerkogeriet og ser
Gummi Tarzan.
Vi bliver hentet af en bus i slutningen af første time og returnerer klokken cirka 12. Der er
almindelig undervisning bagefter og eleverne skal have madpakke
og eventuelt drikkelse med som vanligt.
Vi trækker 60 kroner pr elev fra klassekassen til at dækning af transportudgifter. Skolen
giver teaterbilletterne.
Vi glæder os til en dejlig teateroplevelse.

Spiren
Der er lagt opslag på intra omkring vinterferien, så husk at svare på til-og frameldingen
inden 21.1.2017.
Spiren efterlyser små dimser og dutter, ikke store ting, ej heller mælkekartoner eller stort
pap. Vi skal nemlig snart i gang med Shanes Verden.
Brita er begyndt i virksomhedspraktik i denne uge. Vi håber hun bliver glad for at være
her.

Skolepenge/SFO
Husk at indbetale skolepenge/SFO for januar måned – der er mange der
endnu ikke har fået dette gjort!!!
Samtidig skal I alle være opmærksomme på den nye betalingsopgørelse
og få rettet beløbet til på de automatiske indbetalinger!
Hjælp søges…..
D. 3. april starter vi Mini-Spire for vores kommende børnehaveklassebørn. I den
forbindelse har vi nogle skoleborde, der skal slibes og lakeres. Vi efterlyser derfor nogle
forældre, der vil påtage sig denne opgave – henvendelse til Morten

