Nr. Lyndelse Friskole

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

Tirsdagsnyt den 15-08-2017
Kommende aktiviteter:
D. 15. august:
Forældremøde 2. klasse kl 17-19
D. 17. august
Forældremøde 5. klasse kl 17–19
D. 22. august
4. klasse have til mave kl 8.00–13.35
D. 23. august
Forældremøde 9. B kl 17–19
D. 24. august
Forældremøde 3. klasse kl 17–19
Forældremøde 4. klasse kl 17-19
D. 28. august
Forældremøde 6. klasse kl 17–19
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

Velkommen tilbage efter ferien
Vi har glædet os til at se jer alle igen og er nu parate til at tage hul på
et nyt og spændende skoleår 

Arbejdslørdag d. 16. september fra 9.00-15.00
Husk allerede nu at sætte stort kryds d. 16. september, hvor vi
har arbejdslørdag. Nærmere info følger.

Vedr. opskrivning
Har I husket at skrive mindre søskende op???
Som skole har vi jo søskendegaranti, men det er vigtigt, at de yngre søskende er blevet
skrevet op, da vi ikke automatisk får besked vedrørende søskende.
I september måned sender vi brev ud til kommende børnehaveklasse, så derfor er det
vigtigt, at hvis I har børn, der skal starte efter sommerferien, at disse også er blevet
skrevet op. Er I i tvivl så tjek lige hos Ina.

Parkering samt aflevering/afhentning af børn
Da vi netop har taget hul på et nyt skoleår, og der er kommet nye folk til,
kommer her en parkeringsvejledning.
Det er ikke er tilladt at holde mellem flagstangen og skolen, dvs. foran
basket-banen – heller ikke selvom man bare skal sætte sit barn af. Der er
børn, der skal forbi med deres cykler, og det kan være svært for dem at
komme forbi. Flere har ligeledes givet udtryk for, at de er nervøse for, at
der bliver åbnet en dør ud i dem, eller at bilerne bakker ind i dem, når man

kommer og skal ind til cykelskuret. Det er derfor vigtigt, at I bruger
forældreparkeringspladserne (foran rundingen – der er skilt ), både når I sætter barn af,
eller når I parkerer. Skulle der ikke være plads, skal I bruge de parkeringspladser, der er
mellem containerne og Kirkestien (dvs. ved multibanen)
Parkeringspladserne langs skolens bygninger er i skoletiden forbeholdt de ansatte, da
deres biler ellers holder og generer, de børn, som i frikvarterne gerne vil lege på
rundingen, så derfor er det vigtigt, at parkeringspladserne langs skolen kan bruges af de
ansatte.

Bus
Forældre til børn, der kommer med bussen kl. 7.29, skal lige
give kontoret besked i løbet af denne uge, så vi kan
registrere, hvilke børn, det gælder. Ligeledes er det vigtigt, at
børnene går ned i Spiren og får krydset sig ind, inden de går
op i deres klasse. På den måde har vi styr på, hvilke børn,
der er mødt ind. Dette er et krav i forhold til brand- og
evakueringsplan.

Betaling af skolepenge og SFO
Der er mange der endnu ikke har indbetalt for august måned.
Tjek lige om det er dig!!!

Spiren
Fælles ude-uge OL uge 34.
Der er i dag delt oplysningssedler ud til børnene, vi vil gerne have dem tilbage hurtigst
muligt!

Ang. Den eksterne kalender:
Der har været lidt ændringer og tilføjelser til den eksterne kalender.
Jeg har derfor i går trukket den gamle kalender tilbage og udsendt en ny med disse
rettelser og tilføjelser. Så vær opmærksom på, at det er den nye kalender (fra d. 14./8),
der gælder.

