Nr. Lyndelse Friskole

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

Tirsdagsnyt den 13-11-2018
Kommende aktiviteter:
D. 14. november

D. 15. november
D. 19. november
D. 23. november
D. 27. november
D. 28. november
D. 30. november
D. 10. december
D. 12. december
D. 14. december
D. 17. december

UU Sydfyn holder forældremøde for 8. og 9.
klasses forældre vedr. uddannelsesvalg. Mødet
foregår på Hjemly Friskole fra 19.00-21.00.
Samtaler 9. klasse
4. klasse korstævne
Personalet er på pædagogisk weekend. Skoledagen slutter kl.
12.00
Samtaler 7. og 8. klasse
Samtaler 7. og 8. klasse
Klippe-klistre-dag.
Fagdag
Luciaaften
9. klasse terminsprøve
9. klasse terminsprøve

Velkommen til Amandine,
som er startet i 2. klasse. Vi håber, du og din familie vil falde godt til.

Hjælp søges
Fredag d. 23. november skal personalet på pædagogisk weekend. Skoledagen slutter
derfor kl. 12.00.
Vi beklager, at den kommer så tæt efter den anden pædagogiske dag, som vi lige har haft,
men det er 2 selvstændige ting, som ikke har noget med hinanden at gøre.
Vi efterlyser forældre, der har lyst til at ”overtage” Spiren fra 12.00-16.30. 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 
Busbørn
Når vi har særlige arrangementer, hvor skoledagen slutter
tidligere end det normale skema, og hvor der ikke kører
busser, må busbørn gerne gå i Spiren, indtil deres bus
kommer, også selvom de er ældre end 3. klasse. Man skal
dog på forhånd give Spirepersonalet besked herom.

Forældrefest
Så er det med at få børnepasningen på plads og sat kryds i kalenderen lørdag den 9.
marts 2019, hvor vi gerne vil invitere alle forældre til den årlige forældrefest!
Den endelige indbydelse kommer inden juleferien.
Mange hilsner fra 8. klasses forældre

