Nr. Lyndelse Friskole

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

Tirsdagsnyt den 28-11-2017
Kommende aktiviteter:
D. 28. november
Samtaler 9.b
D. 29. november
Samtaler 9.b
D. 1. december
Klippe-klistre-dag
D. 2. december
Julebazar 13.00-16.30
D. 7. december
Fagdag
D. 13. december
Pigerne fra 7.-9. klasse går Lucia i forbindelse med morgensang.
D. 14. december
9.a. og 9.b. terminsprøve
D. 15. december
9.a. og 9.b. terminsprøve
D. 18. december
9.a. og 9.b. terminsprøve
D. 19. december
9.a. og 9.b. terminsprøve
D. 20. december
Sidste skoledag inden juleferien. Skoledagen varer fra 8.00 til
12.50
D. 3. januar
Første skoledag efter juleferien

Julebasar.
Så er der ikke så længe til årets julebasar, og det er dejligt at
se, hvordan de forskellige klasser knokler løs, så vi på lørdag
kan få en super god og hyggelig julebasar, og hvor der
forhåbentlig også kommer lidt penge i kassen. På onsdag
mødes elevrådet og kigger på de ønsker, som de forskellige
klasser er kommet med, så man kan finde ud af, hvad
pengene fra dette års julebasar skal gå til.
Vi åbner skolen kl. 10.00 lørdag formiddag, så klasserne kan få sat boder op, så vi er klar
til salg kl. 13.00. Da vi regner med, at der kommer mange og besøger os, også folk udefra,
er det vigtigt, at alle folk har lige gode chancer for at gøre et godt køb - derfor kan man
ikke forhåndsreservere. Det er ligeledes vigtigt, at man ikke starter salget før kl. 13.00. (Vi
ringer på klokken).
Der er lagt en plan ud på forældreintra, hvor I kan se fordelingen af lokaler.
De sidste par år har der været lidt forvirring i forhold til, om forældre også skal betale
entré. Vi har det svært ved at bede jer forældre om at komme ned og knokle samtidig med,
at I skal betale for det  Vi forventer derfor ikke, at forældre betaler entré, men man er
selvfølgelig altid velkommen til at gøre det, og dermed bidrage økonomisk og deltage i
lotteri på indgangsbilletten.
Da vi ved, at rigtig mange kommer denne dag, bedes I tage hensyn, når I parkerer bilen. I
bedes parkere sådan, at brede køretøjer også kan komme forbi ude på vejen – dvs. der

kun må parkeres i den ene side af vejen. Skulle man have mulighed for at lade bilen stå
hjemme, er det jo en fordel 

Fotografering til julebasaren
Der vil være mulighed for at få taget julefoto til julebasaren.
Så husk at få håret sat hjemmefra, og skal I have en bestemt jule-sweater på til årets
julefoto, så husk at medbringe den 

Caféen
Så nærmer skolens julebasar sig og 0. kl. vil stå klar i caféen og baren, hvor vi sælger
følgende:
Caféen tilbyder:
Sandwich
Pizza
Pølsehorn (pr. stk)
3 pølsehorn
Æbleskiver (3 stk)
Kage

25 kr
15 kr
6 kr
15 kr
10 kr
5 kr

Baren tilbyder:
Sodavand
Juice
Alm. vand
Øl
Gløgg
1
Kaffe/the

5 kr
5 kr
10 kr
10 kr
10 kr
5 kr

MobilePay
Det vil være muligt at betale med MobilePay til julebasaren!

Byttepenge
Hvis I ønsker nogle byttepenge til julebasaren, kan I kontakte kontoret!

Spiren
Vi er i fuld gang med julegaveværksted.
Husk vi har jule-voksenvendag den 5. december

Velkommen til Henriette
Henriette starter som afdelingsleder i Spiren d. 1. december.

Høretelefoner.
Alle elever skal huske at medbringe egne høretelefoner til undervisningen. Det behøver
ikke være dyre høretelefoner. De skal bare kunne bruges af og til i undervisningen, når
eleverne arbejder med Ipads eller computere.
Man kan vælge at have dem i tasken eller i ens kasse. Husk at sætte navn på.

SSP 8. klasse
Mandag d. 15. januar og tirsdag d. 16. januar skal 8. klasse, i samarbejde med Kim og
Peter samt Rikke fra SSP, afholde et rusmiddel-seminar.
Der vil være SSP-forældremøde d. 16. januar fra 17.00- ca. 17.40, hvorefter eleverne vil
fremvise, hvad de har arbejdet med.
Husk at sætte kryds i kalenderen allerede nu.
Så nærmer alt det hyggelige sig med hastige skridt….
Og på fredag har vi klippe/klistre dag fra 8- 11.35 og
almindelig undervisning bagefter.
Medbring meget gerne en saks med navn og evt. nissehue.
Hvis der er nogen, der har gran modtager vi gerne, da vi skal
bruge det til kalenderlysdekorationer.

