Nr. Lyndelse Friskole

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

Tirsdagsnyt den 19-06-2018
Kommende aktiviteter:
D. 20. juni
D. 21. juni
D. 25. juni
D. 26. juni

D. 27. juni
D. 28. juni

9.a. til prøve i tysk
9.a. til prøve i tysk
Forældremøde kommende 1. klasse kl. 17.00
9.a. skal til prøve i matematik
9.a. skal til prøve i matematik
9.b. skal til prøve i samfundsfag
Festivaldag Mini-Spiren til og med 8. klasse
Festivaldag Mini-Spiren til og med 8. klasse
Festivaldag Mini-Spiren til og med 8. klasse
Fællesspisning
Dimission 9. a og 9. b. kl. ca. 19.30

Betaling af skolepenge/SFO
I dag får jeres børn en betalingsopgørelse med hjem!
Denne gælder til indbetaling fra august til december.
Det er vigtigt at I bruger FI koden – altså +71 ………..
Husk at indbetale den 1. i hver måned!
Kig venligst betalingsopgørelsen igennem og kontakt mig, hvis der er noget der kræver
nærmere forklaring, eller hvis der skal rettes noget.
Skulle jeres børn mod forventning glemme, at give jer betalingsopgørelsen – så tjek lige
deres skoletaske inden denne gemmes væk for ferien!!!

Fællesspisning torsdag d. 28. juni kl. 18.00.
Vi sørger for at have grillen tændt og klar til jeres medbragte kød.
Vi sørger for tilbehør til jeres kød.
I skal selv sørger for service, drikkelse og tæppe (husk kødet).
Hvis vejret ikke er med os, rykker vi indenfor.
Tilmelding sker via indbetaling på skolens konto: Reg 6810 konto 4402976 senest d. 21.
juni.
Pris 25 kr. pr deltager. Husk at anføre elevens navn og klasse.
Venlig hilsen 4 klasse.
Velkommen til Gwenn
Vi har ansat Gwenn i de 12 uger, hvor Carsten har forældreorlov. Vi håber, du vil falde
godt til på skolen 😊

Festival
Torsdag d. 28. juni afholder vi en festival her på skolen. Festivalen bliver delt op i 2 dele.
Første del er for inviterede skoler i tidsrummet 10.00-13.30. Anden del bliver for forældre,
søskende og bedsteforældre i tidsrummet 15.30-17.30. Hver klasse kommer til at stå for
en bod/aktivitet, og der vil også blive sat en scene op, hvor klasserne optræder med
musik. Det er derfor vigtigt, at alle elever også deltager i anden del.
Tirsdag og onsdag op til festivalen er forberedelsesdage, hvor alle møder kl. 8.00 og har fri
13.35.
Vi glæder os til at se jer til et brag af en festival☺

Dimission d. 28. juni fra ca. 19.30 til ca. 22.00
Kære 9.a og 9.b
Jeres tid på Nr. Lyndelse Friskole er ved at være ende.
Tak for alle de mange gode år, vi har haft sammen og held og lykke fremover.
Vi håber selvfølgelig, I vil komme forbi og hilse på en gang imellem 😊
Inden I tager afsted, vil vi dog gerne tage ordentlig afsked med jer og jeres forældre –
søskende er også velkomne.
Derfor vil vi gerne invitere jer til dimission torsdag d. 28. juni kl. 19.30 (lige efter
fællesspisning) Her vil være taler, sange m.m., og I skal selvfølgelig også have udleveret
jeres afgangspapirer.
Vi ser frem til et par hyggelige timer sammen med jer og jeres familier.
Med venlig hilsen
Lærerne på Nr. Lyndelse Friskole

Kommende skoleår
Hermed en oversigt over, hvem der bliver dansk-, matematik- og klasselærer næste
skoleår.
Klasser
0.kl
1.kl
2.kl
3.kl
4.kl
5.kl
6.kl
7.kl
8.kl
9.kl

Dansk
Carsten/Anette
Henriette
Bettina
Marianne
Camilla
Louise
Henriette
Marianne
Tine
Lene

Matematik
Carsten/Anette
Dorthe
Irene
Jens
Irene
Jens
Jens
Julian
Sigurd
Peter

Klasselærer
Carsten/Anette
Henriette
Bettina
Marianne
Camilla
Louise
Jens
Marianne/Julian
Tine
Peter

Der arbejdes på højtryk, for at eleverne skal nå at få et skoleskema med hjem inden
sommerferien – vi håber, det lykkes.

