Nr. Lyndelse Friskole

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

Tirsdagsnyt den 29-08-2017
Kommende aktiviteter:
D. 29. august
Forældremøde 1. klasse kl 17–19
D. 30. august
Forældremøde 9. A kl 17–19
D. 31. august
Forældremøde 0. klasse kl 17–19
D. 4. september
Forældremøde 7. klasse kl. 17-19
D. 6.-8. september
Fælleslejrskole 0.-9. klasse
D. 12. september
Forældremøde 8. klasse 17-19
D. 14. september
7. klasse skal deltage i Luthers nøgle.
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.

Fripladstilskud
Den 1. september er det sidste chance for aflevering af ansøgning vedr. fripladstilskud!

Luthers nøgle
D. 14. september skal 7. klasse deltage i ”Luthers nøgle.” Vi vil blive hentet på skolen i bus
og afleveret på skolen igen, når arrangementet er slut. Nærmere besked følger, når jeg
har fået det endelige afhentningstidspunkt. Men vær opmærksom på, at børnene skal
møde tidligt denne dag - omkring kl. 8.00.
Vh Tine
Lidt om Luthers nøgle:
Alle provstiets konfirmander er inviteret til at deltage i et rollespil – Luthers nøgle.
I år omdannes Gislev kirke, kapellet og omgivende plæner til et summende middelalder samfund,
med katolsk og luthersk kirke; med pater, præster, djævel, bønder, pestramte, handlende og
betlere.
Som rejsende pilgrimme møder eleverne både Peder Palladius og kæmper mod Skipper Klements
bondehær. De udsættes for diverse dilemmaer i tiden omkring reformationens indførelse i
Danmark.
Spillet er anskueliggørende både med henblik på historiske forhold (sociale opbrud i
senmiddelalderen) og religiøse forhold (mellem katolicisme og luthersk kristendom)
Spillet i sig selv er ikke forkyndende og kan spilles af alle.
På vegne af præsterne i Midtfyn provsti

Fælleslejr Lyngsbo 2017
Så nærmer vi os september, hvor hele skolen tager på lejrskole lige
på den anden side af Lillebæltsbroen nærmere bestemt Lyngsbo ved
Erritsø. Vi tager af sted onsdag d. 6. september og kommer retur
fredag d. 8. september.
Alle elever møder ind til normal tid og der er afgang med bus
fra skolen kl. 9.00
På fælleslejren medbringer vi vores elevmappe. Heri er oplysninger om telefonnumre, medicin,
allergi o.l. Hvis der er ændringer i forhold til det tidligere oplyste, bedes I venligst kontakte
klasselæreren.
For at holde udgifterne til turen nede, er tilberedningen af en del af maden lagt ud til klasserne efter
nedenstående plan. Pølsehorn, boller og frikadeller bedes afleveret frosne. Vi vil gerne tage imod
maden onsdag inden morgensang i ”det blå rum”. Pga. af manglende fryserkapacitet kan
madvarerne kun afleveres onsdag morgen. Der vil være personale til at modtage maden fra kl. 6.30.
På forhånd tak for hjælpen.
Bh.kl. + 1. kl.: 25 morgenmadsboller pr. elev
2. kl. + 3. + 4. + 5 kl.: ca.10 frikadeller pr. elev (tilberedt af 500 g kød)
6.kl. + 7.kl. 15 muffins pr. elev
8. kl. + 9a + 9b.: 15 pølsehorn pr. elev
Prisen for tre oplevelsesrige dage er 450 kr. pr. elev, som bedes indbetalt senest d. 31.august
på reg. nr.: 6845 kontonr.: 1535121, husk at angive navn og klasse.
De fleste klasser er sat sammen som klassevenner, hvor de store skal hjælpe de små i forbindelse
med mad og sengetid – og i det hele taget være med til at give tryghed. Klasserne er sat sammen
således: bh.kl. med 6. kl., 1.kl. med 7. kl., 2.kl. med 8. kl. og 3.kl. med 9. kl.
Pakkeliste:


Madpakke og drikkelse med navn og klasse(i engangsemballage) til frokost onsdag



Sovepose (IKKE dyner) og lagen (SKAL medbringes).



7-9.kl. liggeunderlag/luftmadras med hånd/fodpumpe



Toiletsager



Håndklæde



Regntøj



Solidt fodtøj – vi skal være meget ude, også i vådt græs



Indesko



Tøj, alt efter vejret



Lommelygte evt.



Sovedyr …måske…



Evt. medicin (med navn)



De yngste elever medbringer godnatlæsningsbog, som klassevennerne kan læse ved sengetid

Begræns mængden af tøj og pak i så få tasker som muligt. Der skal være navn i tøjet hos de yngste
elever (måske også de ældre…). Der skal også være navn på tasker og sovepose.
Lejren er ”elektronikfri”. Man må således ikke medbringe Nintendo, Ipads, Ipods og lignende – og
heller ikke mobiltelefon. Turens hovedsigte er at styrke sammenholdet mellem børnene og
klasserne indbyrdes, så der skal være god tid og rum til samvær og fællesskab.
Lejren er ligeledes slikfri, men der er muffins og masser af frugt.
Onsdag morgen skal alle tage deres bagage med ind på deres plads i klassen.
Af erfaring ved vi, at børnene er trætte, når de kommer hjem til skolen, og de derfor gerne vil
hurtigt hjem – også de, der går i Spiren. Vi vil derfor gerne opfordre til, at alle bliver hentet kort tid
efter hjemkomst. Spiren vil gerne vide hvilke børn, der evt. skal blive i Spiren efter hjemkomst. I
bedes derfor framelde/tilmelde jeres børn via intra. Til/fra melding kommer inden længe på intra.
Hjemkomst til skolen er fredag d. 8.september kl. ca. 14
Hvis man har brug for at kontakte os på fælleslejren kan man ringe til Tine (29936438) eller Lene
(31718119).
Under fælleslejren er det ikke muligt for forældre at besøge deres børn.
Med ønsket om en rigtig oplevelsesrig og hyggelig tur, hilsen udvalget
Lene, Carsten, Irene og Louise

