Nr. Lyndelse Friskole

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

Tirsdagsnyt den 18-09-2018

Kommende aktiviteter:
D. 19. september
D. 21. september
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

Fagdag
4. klasse have-til-mave
1.-3. klasse Kulturel Rygsæk
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
Motionsdag
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

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 

Fagdag d. 19. september
Husk der er fagdag i morgen. Alle klasser møder kl. 8.00-13.35

2. klasse lejrskole
Mandag til onsdag i næste uge tager 2. klasse på lejrskole til Å-hytten sammen med Irene
og Bettina. Vi håber, I får en god tur.

Skolekomedie 6.- 7. Klasse
Onsdag den 26. september kl. 12.05 går vi i gang med at øve på
årets musical, som bliver fremført til skolefesten d. 5. oktober.
Onsdag-fredag i uge 39 og mandag til torsdag i uge 40 slipper 6.7. klasses elever ca. kl. 14.00. Fredag, hvor vi har generalprøve
og forestilling om aftenen, får eleverne fri, når vi er færdige med
at stille stole op til aftenens forestilling.

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

Fagdag:
6. kl. skal have engelsk, hvor de skal arbejde med/høre om den forældreløse dreng Oliver
Twist, der bor på børnehjem i det victorianske England, men som takket være vilje og held
ender som et godt og retskaffent menneske. Vi skal se filmen, arbejde med indholdet og
lave små skuespil.

7. klasse skal på fagdagen arbejde tværfagligt med naturfag. Vi skal arbejde med den
nære natur som økosystem, frem mod at vi i uge 41 skal på ekskursion til Åløkkestedet.
Det kommer til at handle om dyr, planter, søer og deres samspil samt betydning i naturen.
Vi vil arbejde primært teoretisk med små forsøg til at påvise teorien.

