Nr. Lyndelse Friskole

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

Tirsdagsnyt den 12-09-2017
Kommende aktiviteter:
D. 12. september
Forældremøde 8. klasse 17-19
D. 14. september
7. klasse skal deltage i Luthers nøgle. De skal
møde kl. 8.00 denne dag.
D. 16. september
Arbejdslørdag 9.00-15.00
D. 18. september
6. klasse får besøg af Rikke Laustsen – SSP- konsulent - som vil
undervise eleverne i net- og mobiletik kl. 10.05. Kl. 17.00 er der
forældremøde for 6. klasses forældre, hvor Rikke bl.a. vil komme
og fortælle om, hvad man skal være opmærksom på som
forælder.
D. 26. september
4. klasse. Have til mave
D. 27. september
6. og 7. klasse. Opstart skolekomedie fra kl. 12.00
D. 29. september
6. og 7. klasse - kulissefredag fra kl. 15.30
Uge 40
0.kl - 5.kl har fordybelsesuge hele ugen
6. og 7. klasse laver musical hele ugen
8. klasse har projekt hele ugen
9. klasse er i praktik hele ugen
D. 6. oktober
Skolefest for alle elever, forældre og søskende 18.00-21.00

Spiren
I næste uge har 2. og 3. klasse ude-uge med et spændende cowboytema!
Husk at tjekke op på regntøj, gummistøvler og skiftetøj!!!

Skolefodbold
Stort tillykke til pigerne, der er gået videre til 3. runde.
Desværre røg drengene ud efter 2. runde efter at have spillet en rigtig god kamp, som
måtte afgøres på straffespark.
Tusind tak
Tak for lån af alle jeres fantastiske børn i sidste uge. På trods af at vejret ikke var med os,
så klarede jeres børn det rigtig godt, og vi havde en rigtig dejlig lejrtur. Det har været en
fornøjelse at være afsted hele flokken, og det er bl.a. på sådan en tur, at man virkelig
fornemmer fællesskabet.
Med venlig hilsen personalet

Arbejdslørdag d. 16. september kl. 9.00-15.00
Hermed arbejdsholdene til på lørdag. Det har været lidt svært at få jer fordelt efter jeres
ønsker, da der var rift om de samme opgaver, men jeg håber nedenstående fordeling går
an, ellers må man jo se, om man kan bytte på lørdag. Som I kan se, er det barnets navn,
jeg har skrevet på. I vælger selv indenfor familien, hvem der klarer hvilken opgave.
Man må meget gerne medbringe værktøj, hvis man er kommet på en eller anden form for
træarbejde.
Hvis man har meldt sig til, men ikke kommet på et hold, så skal I bare møde op, så skal vi
nok finde en arbejdsopgave til jer. Og husk vi kan altid bruge en ekstra hånd. Så mød
endelig op, selvom I ikke er meldt til.

Madlavning:
- Nicklas 0.kl,
- Toke 0.kl,
- William 0.kl,
- Christian 1. kl,
- Felix 1. kl,
- Liam 1.kl,
- Caroline 3. kl,
- Emma 7. kl,
- Rasmus 8. kl
Malerarbejde:
- Sofia 0.kl,
- Sofia 0.kl,
- Storm 0.kl,
- William 0.kl,
- Margrethe 1. kl,
- Lærke 2. kl,
- Tristan 2. kl,
- Signe 3. kl,
- William 3. kl,
- Elisabeth 4. kl,
- Jakob 4. kl,
- Jens 4. kl,
- Mads Emil 4. kl,
- Mikkel 4. kl,
- Andreas 5. kl,
- Andreas 5. kl,
- Mads H 5. kl,
- Sigurd 6. kl,
- Anna Johanne 7. kl,
- Anna Marie 7. kl,
- Anna Marie 7. kl,
- Mathias 7. kl,
- Maja 8. kl,

-

Freya 9.a

Træarbejde:
- Christian 1. kl,
- Emilie 1. kl,
- Mads 1. kl,
- Tristan 2. kl,
- Luca 5. kl,
- Emma 7. kl,
- Jakob 9.a
Beskæring:
- Aksel 1. kl,
- Max 1. kl,
- Noah 1. kl,
- Caroline 3. kl,
- Mads G 5. kl,
- Vilhelm 5. kl
Syning:
- Storm 0.kl,
- Maya 3. kl,
- Mads H 5. kl,
- Astrid 6. kl,
- Mathias 7. kl
Montering af gardiner:
- Nicklas 0. kl,
- Emilie 1. kl,
Børnepasning:
- Minna 0. kl,
- Anton 2. kl

