Nr. Lyndelse Friskole

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

Tirsdagsnyt den 20-06-2017
D. 22. juni

D. 23. juni

Fællesspisning
9. klasse dimission kl. ca. 19.30 (efter
fællesspisning)
Sidste skoledag før sommerferien.
Skoledagen slutter 12.50

Første skoledag efter sommerferien
Første skoledag efter ferien er den 14. august fra kl. 8.00-11.00. Børnehaveklassen starter
kl. 9.00 denne dag.
Kommende skoleår
Hermed en oversigt over, hvem der bliver dansk-, matematik- og klasselærer næste
skoleår.
Ny ferieplan Faaborg Midtfyn kommune har lavet ny ferieplan. Juleferien er blevet en dag
kortere til gengæld har eleverne fri Grundlovsdag.
Klasser
0. kl
1. kl
2. kl
3. kl
4. kl
5. kl
6. kl
7. kl
8. kl
9.a
9.b.

Dansk
Carsten
Bettina
Marianne
Camilla
Louise
Henriette
Marianne
Tine
Kim C
Lene
Henriette

Matematik
Carsten
Irene
Julian
Irene
Jens
Kim I
Julian
Sigurd
Peter
Jens
Jens

Klasselærer
Carsten
Bettina
Marianne
Camilla
Louise
Kim I
Marianne/Julian
Tine
Peter
Lene
Henriette

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNES SKOLEVÆSEN
FERIEPLAN FOR SKOLEÅRET 2017/2018
Sommerferie………
lørdag den 24. juni 2017 - søndag den 13. august 2017
Efterårsferie…………. lørdag den 14. oktober 2017 - søndag den 22. oktober 2017
Juleferie……………... torsdag den 21. december 2017 - tirsdag den 2. januar 2018
Vinterferie…………... lørdag den 10. februar 2018 - søndag den 18. februar 2018
Påskeferie…………… lørdag den 24. marts 2018 - mandag den 2. april 2018
St. Bededag…………. fredag den 27. april 2018 - søndag den 29. april 2018
Kr. Himmelfartsferie... torsdag den 10. maj 2018** - søndag den 13. maj 2018
Pinseferie……………. lørdag den 19. maj 2018 - mandag den 21. maj 2018
Grundlovsdag
tirsdag den 5. juni 2018
Sommerferie………… lørdag den 30. juni 2018
**Undervisningsministeriets prøveplan sendes først ud i løbet af skoleåret, og der tages
derfor forbehold for eventuelle skriftlige prøver fredag efter Kr. Himmelfartsdag.
De nævnte datoer er feriedage.

Afsked Bitten
På fredag vil vi tage afsked med Bitten i forbindelse med morgensang.
Velkommen til….
Kim Christensen, som vi har ansat i stedet for Bitten. Kim er 47 år og skal bl.a. undervise i
dansk og tysk.

Fællesspisning
Husk fællesspisning på torsdag.
Husk eget service, drikkelse og kød samt tæppe til at sidde på.

Skema
Der arbejdes på, at eleverne forhåbentlig kan få skema med hjem torsdag eller fredag i
denne uge.

Kalender
Kalender for næste skoleår bliver lagt ud på intra i løbet af uge 26

Dimission. 22. juni fra ca. 19.30 til ca. 21.30
Kære 9. klasse
Jeres tid på Nr. Lyndelse Friskole er ved at være til ende.
Tak for alle de gode år, vi har haft sammen og held og lykke fremover.
Vi håber selvfølgelig, I vil komme forbi og hilse på en gang imellem 
Inden I tager afsted, vil vi dog gerne tage ordentlig afsked med jer og jeres forældre –
søskende er også velkomne. Derfor vil vi gerne invitere jer til dimission torsdag d. 22. juni
kl. ca. 19.30 (lige efter fællesspisning).
Her vil være taler, sange m.m., og I skal selvfølgelig også have udleveret jeres
afgangspapirer.
Vi ser frem til et par hyggelige timer sammen med jer og jeres familier.
Hilsen Lærerne på Nr. Lyndelse Friskole

Rigtig god sommerferie til alle

