Nr. Lyndelse Friskole

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

Tirsdagsnyt den 19-12-2017
Kommende aktiviteter:
D. 20. december
Sidste skoledag inden juleferien.
Skoledagen varer fra 8.00 til 12.50
D. 3. januar
Første skoledag efter juleferien
D. 8. januar
Samtaler 6. klasse
D. 9. januar
Samtaler 6. klasse
Forældremøde 5. klasse
D. 10. januar
Samtaler 7. klasse
D. 11. januar
Samtaler 7. klasse
D. 15. januar
Samtaler 2. klasse
8. klasse rusmiddel-seminar
D. 16. januar
Samtaler 5. klasse
8. klasse rusmiddel-seminar
Forældremøde 8. klasse fra 17-18, hvorefter 8. klasse viser, hvad
de har lavet
D. 17. december
7.-9. klasse til forestilling i forbindelse med Kulturel Rygsæk
12.30-13.30
Samtaler 2. klasse
Samtaler 4. klasse
Samtaler 5. klasse
D. 18. januar
Samtaler 4. klasse

Sponsorpræmier til hockeystævnet 2018
I januar 2018 afholdes vores tilbagevendende 24-timers hockeystævne mod Højby
Friskole hos os på hjemmebane.
Vi vil gerne, som arrangører, belønne hver enkelt spiller med en lille præmie på et eller
andet tidspunkt i løbet af turneringen.
Vi har derfor brug for små sponsorgaver (kan være alt mellem himmel og jord) til de ca.
150 elever, som er involveret.
Vi håber meget, at I kan være behjælpelige med at finde sponsorpræmier, evt. i
forbindelse med jeres arbejdsplads, forening eller hvad man nu kan finde på loftet!
Præmierne kan afleveres til Tine.
På forhånd tak.
Mvh Bettina, Peter, Irene, Sigurd

Fælleslejr
Fælleslejren blev ikke så dyr som budgetteret, bl.a. fordi stedet var billigere,
transportudgifter var billigere, da vi ikke skulle så langt, og vi havde færre udgifter til bl.a.
materialer.
Når I forældre betaler til lejrskole, så betaler I til de udgifter, der er forbundet hermed, dvs
lejrskolen skal bare kunne løbe rundt. Derfor har vi indsat 3.000 kr. på alle
klassekassekonti, så pengene kan bruges på at gøre fremtidige lejrskoler billigere.

Sidste skoledag før juleferien fra kl. 8.00-12.50
Sidste skoledag før jul er onsdag 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.

Pædagogisk dag
I november måned havde vi en pædagogisk dag omhandlende positiv psykologi. Første
del var en mere teoretisk del, hvor 2. del, som vi mangler, er en mere praktiske del. Denne
del vil vi rigtig gerne hurtig i gang med.
Vi afholder derfor pædagogisk dag d. 20. februar fra kl. 8.00. Vi har taget henvendelse til
Odense Lærerseminarium for at høre, om de har nogle studerende, som de vil sende ud i
skoleovertagelse denne dag – det har vi tidligere gjort med stor succes. MEN vi kan ikke
være sikre på, at det lykkes, så derfor efterlyser vi forældre, der gerne vil stå for
undervisningen denne dag fra 8.00-13.35, HVIS ikke det lykkes med en skoleovertagelse.
Vi har tidligere haft forældre til at ”overtage undervisningen” – også med stor succes.
Her har der været forskellige modeller:
- Man har bedt lærerne komme med noget stof, som der skal arbejdes med denne
dag.
- Et par forældre fra samme klasse har slået sig sammen og har lavet et program
(fagligt eller socialt) til ens børns klasse – på skolen eller hjemme.
- Man har som forældre en viden/erfaringer, som man kommer og underviser
i/fortæller om. ( arbejde, rejser m.m.)Det kan være i egne børns klasser eller på et
egnet klassetrin.
- Forældre har delt dagen op imellem sig, så det ikke var så lang tid.
Vi vil rigtig gerne hurtigst muligt høre, om der er nogle forældre, der vil hjælpe os denne
dag, HVIS ikke det lykkes med en skoleovertagelse. Skriv gerne, hvilken klasse og lidt om,
hvad I har tænkt jer – om det er lærerne, der skal komme med noget, eller I hellere selv vil
stå for planlægning m.m.
Henvendelse til Tine. I er også velkomne til at kontakte Tine for yderligere oplysninger.

Fællesspisning
Sæt stort kryds ved d. 23. januar. Her vil der være fællesspisning. Nærmere besked efter
jul.

Forældrebetaling 2018
Skolen
Børnehaveklasse – 3. klasse
4. klasse – 9. klasse
2. barn
3. barn
4. barn
SFO 2018
Modul
1
Morgenmodul
2
Heldags
3
4
5

Kort eftermiddag
Mellem eftermiddag
Lang eftermiddag

kr. 1.123
kr. 1.396
kr. 355
kr.
0
kr.
0

Tider
6.30 – 8.00
6.30 – 8.00
efter skole til kl. 16.30
efter skole til kl. 15.30
efter skole til kl. 16.00
efter skole til kl. 16.30

Pris
kr. 518
kr. 1.374
kr. 962
kr. 1.100
kr. 1.176

Juli-måned er betalingsfri både hvad angår skolepenge og SFO/Før-SFO
Før-SFO fra 1. april til og med 31. juli - for kommende børnehaveklassebørn
Prisen for før-SFO er 1.374 kr.
Børnene kan komme fra kl. 6.30 til og med 16.30.
Bemærk vedr. SFO og Før-SFO
Der ydes 50% i søskenderabat, hvis der er andre børn i daginstitutioner!
Betalingsopgørelse for 2018 er givet til jeres børn, så hvis de ikke har fået den afleveret,
vil jeg anbefale, at I tager et kig i skoletasken inden den sættes væk her i julen!

Overskud – Julebazar
Vi fik et fint overskud på i alt kr. 37.776,46. Tusind tak til alle!
Efter jul går elevrådet i gang med at se, hvor mange af deres ønsker,
som de kan få opfyldt.

Rigtig glædelig jul og godt nytår til jer alle.

