Nr. Lyndelse Friskole

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

Tirsdagsnyt den 20-02-2018
Kommende aktiviteter:
Uge 9
D. 1. marts
D. 5. marts
D. 6. marts
Uge 11

Fordybelsesuge 0.kl-9.klasse
Forældremøde kommende 0.klasse/mini-spiren
Volleystævne 7. og 8. klasse fra 8.00-14.00
Fagdag 0.klasse - 9. klasse
8. klasse uddannelsesbesøg

Generalforsamling 12. april 2018
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være skolen skriftligt i hænde
senest den 1. marts.

Stor tak til jer forældre…
Der gjorde det muligt, at hele personalet kunne holde pædagogisk dag i dag. Vi havde et
rigtig godt kursus, og vi glæder os til, at jeres børn skal få gavn af det 
Dejligt at det kunne lade sig gøre.

Fordybelsesuge
Næste uge har alle elever fordybelsesuge.
Klassernes mødetid ser således ud:
0.kl-2.kl:
 Mandag-tirsdag: 13.35
 onsdag-fredag 12.50
3.-6. kl:
 Mandag-onsdag: 13.35,
 torsdag-fredag 12.50
7.-9. kl:
 Mandag-torsdag: 13.35
 fredag 12.50
Fordybelsesuge 0.-3.kl.
I næste uge skal 0.-3.kl. fordybe sig i aktiviteter med udgangspunkt i de praktisk musiske
fag. Vi har valgt at tage udgangspunkt i skolens værdigrundlag og skal derfor arbejde med
fællesskab, ligeværd, kreativitet , historisk og kulturel forståelse samt samarbejde. Der
arbejdes klassevis på forskellige værksteder, men ugen sluttes af med en fredag i
fællesskabets tegn.

Klassserne har flg. mødetider:
0.-2.kl. man-tirs: 8-13.35 ons-fre: 8-12.50
3.kl
man-ons: 8-13.35 tors-fre: 8-12.50
Vi glæder os!
mvh. Carsten, Bettina, Camilla og Louise
4.-7. klasse
4.-7. klasse skal arbejde med et naturvidenskabeligt forløb om Danmarks broer. De skal
arbejde på tværs af køn og klasser med infrastruktur samt forskellige former for
konstruktioner, herunder skal eleverne bl.a. fordybe sig i målestoksforhold,
arbejdstegninger mm.
Jens, Irene, Kim og Sigurd

8. og 9. klasse i fordybelsesugen:
Vi beskæftiger os med dansk og tysk i denne uge.
Mandag og tirsdag arbejder 8. klasse med de 24 styrker – et begreb inden for positiv
psykologi.
9. klasserne arbejder med det skriftlige udtryk, hvor vi blandt andet skal afprøve
samtalerunder og tale om og afprøve rette kriterier.
Onsdag arbejder alle med ”Der Untergang ” – en formidabel film om Hitlers sidste tid.
Torsdag og fredag dykker 8. klasse ned i genreuniverset og 9. klasserne arbejde med
analyse af kortfilm.
Vh Henriette, Kim og Lene

