Nr. Lyndelse Friskole

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

Tirsdagsnyt den 21-02-2017
D. 22. februar
D. 24. februar
D. 27. februar
D. 6. marts
D. 16. marts

Fællesspisning
8.a og b. samt 9. klasse skal i teateret og
se ”Intet”(Det hedder stykket )
Fastelavn bh.kl – 3. klasse i skoletiden
Fastelavn 4.-6. klasse 18.30-21.00
Volleystævne 7. og 8. klasse
Fagdag Bh.kl-9.klasse

Parkering samt aflevering/afhentning af børn
Vi vil gerne minde om, at det ikke er tilladt at holde mellem flagstangen
og skolen, dvs. foran basket-banen – heller ikke selvom man bare skal
sætte sit barn af. Der er børn, der skal forbi med deres cykler, og det kan
være svært for dem at komme forbi. Flere har ligeledes givet udtryk for, at
de er nervøse for, at der bliver åbnet en dør ud i dem, eller at bilerne
bakker ind i dem, når man kommer og skal ind til cykelskuret. Det er
derfor vigtigt, at I bruger forældreparkeringspladserne (foran rundingen –
der er skilt ), både når I sætter barn af, eller når I parkerer. Skulle der ikke være plads,
skal I bruge de parkeringspladser, der er mellem containerne og Kirkestien (dvs. ved
multibanen)
Parkeringspladserne langs skolens bygninger er i skoletiden forbeholdt de ansatte, da
deres biler ellers holder og generer, de børn, som i frikvarterne gerne vil lege på
rundingen, så derfor er det vigtigt, at parkeringspladserne langs skolen kan bruges af de
ansatte.

Mødetid om morgenen.
Husk at man, med mindre man er tilmeldt morgenspire, først må
møde ind på skolen kl. 7.45. Det personale, der er mødt ind før
7.45, skal tage sig af de børn, der er tilmeldt Spiren, og det øvrige
personale møder først ind mellem 7.45 og 8.00. Derfor er det
vigtigt, at man ikke møder ind før 7.45. Dette gælder alle klasser,
da det også har noget med sikkerhed på skolen at gøre. Hvis man
har behov for at møde ind før, kan man kontakte Tine for at høre
nærmere om mulighederne - bl.a. kan elever uanset alder
indmeldes i morgenspire. Der gælder en særlig ordning for børn,
der kommer med skolebus, men her er det også vigtigt, at man har kontaktet Tine, hvis
ens barn kommer med bus, da vi skal have registreret, hvem der er busbørn.

Generalforsamling den 20. april 2017
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være skole skriftligt i hænde
senes den 1. marts!

Fastelavnsfest bh.kl.-3.kl.
På mandag d. 27.februar holder vi fastelavnsfest for
bh.kl.-3.kl. Festen foregår i skoletiden fra kl. 12.05-14.00.
Vi starter dog lidt før med klipning af pynt i klasserne fra
kl. 10.05. Derefter er der omklædningstid (der skal altså
ikke klædes om hjemmefra) og efter madpakker og
frikvarter er der tøndeslagning, sang, musik i den pyntede
sal og traditionen tro fastelavnsboller og juice til alle.
Udgifterne til dette tages fra klassekassen.

Fastelavnsfest 4-6. klasse.
Husk fastelavnsfesten på mandag kl. 18.30-21.00. Vi glæder os til at se en masse
smukke, grimme, skrækindjagende og fantasifulde udklædninger.
Hilsen Kim, Julian, Marianne og Bitten

Kulturel Rygsæk 4-6. klasse
I næste uge skal vi på Faaborg Kunstmuseum som led i
den kulturelle rygsæk, der i år omhandler fynbomalerne.
En del forældre har sagt, at de kan køre, men vi mangler
stadig biler til transporten frem og tilbage. Hvis I har
mulighed for at køre, vil vi fortsat gerne høre fra jer.
Hilsen Bettina (4.-5. kl) og Bitten (6. kl.)

Fællesspisning
Vi glæder os til at se jer i morgen, og vi har aftensmaden klar kl. 18:00.
Kom i god tid, da vi skal hjælpes ad med at sætte borde og stole op.
Husk service og drikkelse til eget forbrug.
Hilsen fra Eva & Kristina

