Nr. Lyndelse Friskole

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

Tirsdagsnyt den 25-09-2018

Kommende aktiviteter:
D. 24.-26. september
D. 26. september
D. 28. september
Uge 40

D. 5. oktober
D. 8. oktober
D. 12. oktober
D. 23. oktober
D. 24. oktober
D. 25. oktober
D. 26. oktober
D. 29. oktober
D. 30. oktober
D. 1. november
D. 2. november

2. klasse lejrskole sammen med Bettina og Irene
6. og 7. klasse starter på skolekomedie sammen
med Julian, Marianne og Henriette.
Kulissefredag for 6. og 7. klasse samt forældre
0.kl -5. kl.: Emneuge
6.-7. klasse: Skolekomedie
8. klasse: Projektopgave
9. klasse: Praktik
Skolefest for alle elever, forældre og søskende
Korstævne 1.-3. klasse 9.00-12.30
Motionsdag. Skoledagen slutter 12.50
9. og halvdelen af 8. klasse skal have førstehjælpskursus. Dagen
slutter kl. 15.00
7. og halvdelen af 8. klasse skal have førstehjælpskursus. Dagen
slutter kl. 15.00
Spiren by Night
Personalet skal på Fælles Friskoledag med de andre friskoler i
Faaborg Midtfyn Kommune. Skoledagen slutter derfor kl. 12.00
7. klasse Kulturel Rygsæk 8.30-9.30 samt 11.00-12.00
8. og 9. klasse Kulturel Rygsæk 8.30-11.00
Åben Skole 16.00-18.00
7.-9. klasse Kulturel Rygsæk 11.00-11.30

Emneuge 0.kl-5.kl.
I uge 40 afholdes emneuge for 0.kl. – 5.kl.
Mødetiderne er som følger:
Mandag – torsdag: 8 - 13.35
Fredag: 8 - 12.50
Overskriften for uge er ”Rummet” og der skal
arbejdes med planeter, stjerner, månen osv.
Mandag arbejdes der på 2 hold – 0.-2.kl. og 3.-5.kl.
Tirsdag - fredag roteres der mellem 4 værksteder.
Eleverne er blandede aldersmæssigt.
Vi glæder os til en lærerig og kreativ uge.
Eleverne skal medbringe penalhus 😉
I næste uges emneuge har vi et rumraket værksted. Derfor skal hvert barn have en
plastikflaske med til eget brug. Det kan være en ½ liters eller en 1½ liters.

8. klasse projektopgave
I uge 40 laver 8. klasse projektopgave sammen med Sigurd og Tine. Mødetid er 8.0013.35 mandag-torsdag. Dog er der mulighed for at blive på skolen indtil 16.30 (måske
længere) og arbejde videre.
Fredag slutter dagen af 12.50, hvor ”projektet” skal afleveres.

Så er det igen tid til Shanes verden i Spiren. Vi er derfor de glade modtagere af :
- små plastikfigurer
- sjove knapper
- Forskellige små "dippe dutter og dekenoter"
- Skotøjsæsker
- Fine bånd med f.eks. motiver og mønstre
- toilet og køkkenruller
Vi har rigeligt af mælkekartoner og større emballage fra sidste gang vi lavede Shanes
verden, så det har vi ikke behov for at modtage denne gang.

HUSK kulissefredag for elever og forældre i 6. og 7. kl. fredag den 28. september fra kl.
15.30. Vi håber, at se jer alle, så vi kan blive færdige på 2-3 timer. Har man ikke mulighed
for at være her fra start, håber vi, man dukker op så hurtigt man kan.
Eventuelle afbud til Julian, Henriette eller Marianne.

Er der nogen der vil hjælpe
Vi kan ikke selv nå at sminke alle eleverne til skolekomedien, så har
du tid til at hjælpe, så skriv til os på intra. Det drejer sig om fredag
den 5. oktober kl. 9.00-10.00 og igen kl 16.00 – 17.15
Kh Julian, Henriette og Marianne

Hjælp søges
Fredag d. 26. oktober skal hele personalet deltage i en
fælles friskoledag sammen med de andre friskoler i
kommunen. Skoledagen slutter derfor kl. 12.00. Vi
efterlyser derfor forældre, der har lyst til at ”overtage”
Spiren fra 12.00-16.30, således at vi kan tage af sted
HELE personalet. Har I mulighed for at hjælpe, må I meget
gerne hurtigst muligt give besked til Spiren.
Har man mulighed for at hente sit barn tidligt denne dag, vil
det være dejligt 

Skolefest
Fredag d. 5. oktober er der skolefest fra kl. 18.00-21.00.
Skolefesten er for alle skolens børn samt forældre og søskende.
Traditionen tro starter skolefesten med 6.-7. skolekomedie. Derefter er der diskotek for alle
og hyggerum med biograf for de mindste.

Der vil være caféhygge for forældrene i salen.
4. klasses forældre står for caféen. 9. klasse sælger øl og vand og står for diskotek, og 8.
klasse står for biograf, hvor der også er mulighed for at købe slik.
Vi ved af erfaring, at der kan være en del uro oppe foran scenen under forestillingen,
hvilke kan være til gene for skuespillerne. Da vi også gerne vil have, at det bliver en god
oplevelse for vores skuespillere og musikere, vil vi derfor gerne opfordre til, at børn, der
har svært ved at sidde stille i længere tid, sidder sammen med deres forældre.
Til skolefesten er børnene forældrenes ansvar hele aftenen. Det er derfor vigtigt, at man
ikke sender børn af sted til skolefest uden en forælder. Dette gælder dog ikke 8. og 9. kl.,
som har en særlig opgave til skolefesten.
Vi vil gerne minde om, at rygeforbuddet på skolens grund gælder alle døgnets 24 timer, så
der derfor heller ikke må ryges på skolens matrikel til skolefesten.
Da vi ved, at mange kommer denne aften, bedes I tage hensyn, når I parkerer bilen. I
bedes parkere sådan, at brede køretøjer også kan komme forbi ude på vejen – dvs. der
kun må parkeres i den ene side af vejen. Skulle man have mulighed for at lade bilen stå
hjemme, er det jo en fordel
Vi ser frem til nogle gode og hyggelige timer sammen.

