Nr. Lyndelse Friskole

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

Tirsdagsnyt den 31-10-2017
Kommende aktiviteter:
D. 2. november
Åben Skole kl.16-18
D. 6. november:
Fagdag
D. 7. november
Samtaler 8. klasse
D. 8. november
Samtaler 8. klasse
D. 15. november
UU-forældremøde for 8.-9. klasses
forældre på Hjemly Friskole fra 19.00-21.00. Indbydelsen er sent
på intra.
D. 15. november
Samtaler 0. klasse
D. 16. november
Samtaler 0. klasse
D. 17. november
Pædagogisk dag for pædagoger og lærere. Skoledagen slutter kl.
12.50
D. 22. november
Samtaler 9a
D. 23. november
Samtaler 9.a.

Tak til de forældre, der hjalp til i Spiren i fredags. Også en stor tak til de forældre, der har
meldt sig til at bage til vores Åben Skole 

Vi holder ÅBEN SKOLE for alle: kommende forældre og elever, gamle elever, naboer - ja
alle interesserede.
Det sker torsdag d. 2. november fra 16 - 18.
Kom og oplev stemningen, få en snak og se hvem vi er.

Fagdag i 1. klasse: Klassen har fagdag i dansk, hvor vi gennem små aktiviteter og ordog bevægelseslege tager hul på "De 120 mest hyppige ord". Eleverne kommer også til at
skulle skrive en lille historie ud fra nogle billeder, og til sidst slutter vi dagen af med en
hyggestund; højtlæsningsbogen. Jeg ser frem til en spændende dag med klassen! Bettina

2. og 3. klasse skal have musik.
Vi skal arbejde med musiklytning, hvor vi kommer til at synge,
spille, tegne, fortælle og selvfølgelig lytte til musik.

Vi glæder os til en dag i musikkens tegn!
Vh Irene og Camilla
4. kl.
Vi skal arbejde med digte. I dagens forløb skal vi i den grad bruge alle vores sanser. Vi
skal også benytte os af elementer vi normalt ikke forbinder med dansk.

5. kl.
Matematik i hverdagen.

6 kl.
Vi skal som afslutning på statistikforløbet bruge statistik og planlægning vha statistik til
forskellige opgaver. Eleverne skal arbejde undersøgende og planlægge samt argumentere
for valg de tager i deres planlægning. Dagen vil både indeholde klassestyret undervisning,
men i stor grad også en del med gruppearbejde med mundtlig argumentation.

7. kl. skal gå i fodsporene på fire forskellige historiske
matematikere og eksperimentere med bl.a. geometriske
former og dertilhørende beregninger.
Sigurd

8.kl. skal have idræt, og skal først møde kl 10.05 på skolen. Vi skal arbejde med
forskellige former for fysisk træning.

De to 9. klasser skal arbejde sammen med dansk hele dagen. Vi skal arbejde med en
problematik, der er meget aktuel og vi får hemmeligt besøg.
Paneldebat med lokalpolitiker ved Jeppe Søe – i friskoleregi.
D. 8. november fra kl. 19.00-21.00 er der vælgermøde på Sdr. Nærå Friskole i
foredragssalen.
Kom og hør Jeppe Søe holde oplæg om den danske skolelov og de frie skolers rolle i
vores lokalsamfund, og deltag i og lyt til den efterfølgende paneldebat mellem
lokalpolitikerne.

Hjælp søges
Fredag d. 17. november har vi pædagogisk dag. Skoledagen slutter derfor kl. 12.50.
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 12.50-16.30. 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 

