Nr. Lyndelse Friskole

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

Tirsdagsnyt den 18-12-2018
Kommende aktiviteter:
D. 18. december
D. 19. december
D. 20. december
D. 7. januar
D. 9. januar
D. 10. januar
D. 14. januar

D. 16. januar
D. 17. december
D. 22. januar

9. klasse terminsprøve
9. klasse terminsprøve
Sidste skoledag inden juleferien. Skoledagen
slutter 12.50
Første skoledag efter juleferien
Samtaler 1. klasse
Samtaler 1. klasse
7. klasse får besøg af Rikke fra SSP kl. 10.30. Der er
forældremøde for 7. klasses forældre samme dag kl. 17.00, hvor
Rikke også kommer.
Samtaler 6. klasse
Samtaler 6. klasse
Samtaler 4. klasse

Sidste skoledag før juleferien
Sidste skoledag før jul er torsdag d. 20. december.
Alle møder kl. 8.00, hvor vi har morgensang.
Efterfølgende er der pakkespil, hygge og oprydning i
klasserne.
Klokken 11.30 går vi til kirke i samlet flok. Her følges
man med sin klasseven, som man også sidder
sammen med oppe i kirken.
Kl. 11.45 er der gudstjeneste, hvorefter vi går tilbage
til skolen – stadigvæk sammen med ens klasseven
og i samlet flok - og ønsker hinanden god jul.
Skoledagen slutter 12.50
Hver elev skal medbringe en gave til 20-25 kr. til pakkespil.
Pakken må ikke indeholde slik.
Velkommen til….
Ingrid Marie som er startet i 3. klasse. Ingrid Marie er ikke et helt ukendt ansigt, da hun
tidligere har gået i klassen, men da familie flyttede til Ringe, flyttede hun skole. Familie har
nu valgt at flytte hende tilbage igen.
Også velkommen til……
Christina. Christina skal i praktik her hos os som markedsføringsøkonom fra 7. januar til og
med 8. april. Christina vil have sin daglige gang på skolen, og hun skal bl.a. arbejde med
markedsføring af skolen. I den forbindelse vil hun have brug for at snakke med forældre,
børn og ansatte, så vi håber, I alle vil tage godt imod hende.

Indskrivning til 0. klasse
Der er indskrivning til 0. klasse d. 7. og d. 9. januar fra kl. 14.00-17.30

1. skoledag efter juleferien er mandag den 7. januar 2019

Personalet ønsker jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

