Nr. Lyndelse Friskole

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

Tirsdagsnyt den 31-01-2017
D. 1. februar Samtaler 3. klasse
D. 2. februar Samtaler 3. klasse
D. 6. februar Samtaler børnehaveklassen og 4.klasse
9. klasse fremlægge projekt fra 18.30
D. 7. februar 9. klasse fremlægge projekt fra 18.30
D. 8. februar Samtaler børnehaveklassen og 4. klasse
D. 9. februar Forældremøde 7. kl fra 17.00-ca 18.00, hvor vi får besøg af skolens
SSP-konsulent Rikke Laursten.
D. 22. februar Fællesspisning
D. 24. februar 8.a og b. samt 9. klasse skal i teateret og se ”Intet” (Det heder stykket )

Forældrefest
Sidste tilmelding er i morgen!!!

Fællesspisning
Så prøver vi igen at arrangere en hyggelig
fællesspisning, og det bliver onsdag den 22. februar
kl. 18:00 til ca. kl. 19:00.
Medbring selv service og drikkelse til eget forbrug,
så klarer vi lækker, spændende og naturligvis
børnevenlig aftensmad.
Prisen er kun 25,- pr. person.
Tilmelding og betaling senest den 15. februar, enten via skolens fællesspisningskonto
6810 4402976, eller mobilepay til tlf. 2887 3315. Husk at anføre barnets navn og klasse.
Vi søger dog nogle forældre, der vil komme ca. kl. 17:30 og sætte borde + stole op i Det
Blå Rum. Kontakt Eva på tlf. 2020 7117 eller Kristina på tlf. 2887 3315.
Hilsen fra Eva & Kristina

Kortfilm.
7. og 8.a og 8.b deltager her i foråret i både i ”Den kulturelle Rygsæk”, som handler om
den poetiske Kortfilm.
Og 8. klasserne deltager i kommunens filmfestival, hvor 8. klasser fra hele kommunen
stiller op med egenproducerede kortfilm.
Det bliver rigtigt spændende at fordybe sig i kortfilm og at få lyrikken kombineret med
filmmediet. Heldigvis får vi god hjælp:

Mandag d. 6. februar kommer filminstruktør Cristian Bergstrøm og gør os klogere på
mood-boards, story-boards, klipning, kameravinkler osv.
Hele uge 8 skal vi arbejde videre med kortfilm. Her får vi også konsulentbistand af Cristian.
Mødetiden i uge 8 er 8.00 – 13.35 hver dag.

