Nr. Lyndelse Friskole

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

Tirsdagsnyt den 23-05-2017
D. 24. maj.
Uge 22:
D. 1. juni
D. 1. juni
D. 31. maj - 2. juni
D. 6. juni
D. 6. juni
D. 12. juni
D. 19. juni
D. 22. juni
D. 23. juni

9. klasse har sidste skoledag.
7. klasse lejrskole på Bornholm sammen med
Bitten og Peter
9. klasse til prøve i mundtlig dansk
Spireshow.
4. klasse lejrskole på Ærø sammen med
Henriette og Kim
Om fotografering
9. klasse eksamen mundtlig engelsk
9. klasse eksamen naturfag
9. klasse eksamen idræt
9. klasse dimission kl. ca. 19.30 (efter fællesspisning)
Sidste skoledag før sommerferien. Skoledagen slutter 12.50

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

SFO-modul skoleåret 2017-2018
Såfremt der skal ændres i tiden i SFO pr. 1. august, skal I henvende jer til kontoret inden
1. juni.
3. klasse er automatisk udmeldt!

Fripladstilskud 2017-2018
Det er nu muligt at søge om fripladstilskud for skoleåret 2017-2018 til både skole og SFO.
Hvis man vil søge om andel i tilskudsbeløbene, SKAL man henvende sig til kontoret og få
udleveret et ansøgningsskema.
Det er den enkelte families indkomst, der er bestemmende for, om man kan tildeles
tilskud.
Ansøgningsskema i udfyldt stand skal være kontoret i hænde senest den 1. september.
Fordeling af tilskuddet vil finde sted i januar 2018.

SFO
Der er lukket i Spiren fredag den 26. maj (dagen efter Kristi Himmelfart).

Refusion af buskort
Som tidligere år ydes der tilskud til skolebuskort til
refusionsberettiget elever.
Til brug for dette bedes I sende kvittering for betalt buskort samt
konto nr. til indsætning af beløbet senest 6. juni

