Nr. Lyndelse Friskole

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

Tirsdagsnyt den 27-02-2018
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.

FÆLLESSPISNING torsdag d. 12. april
Der vil være fællesspisning igen torsdag d. 12/4, hvilket er samme aften som skolens
generalforsamling.
Så kom og få nem aftensmad - få barnepigen til at hente børnene eller spil ludo om, hvem
af jer der kører hjem med de mætte børn imens den anden får lov at deltage i
generalforsamlingen.
Menu, tidspunkt og information om tilmelding kommer senere - vi sørger naturligvis for at
alle er mætte når generalforsamlingen starter!
Vel mødt!
Ulla (Majlis 1. kl og Matilde 6.kl.)
Jinny (Chili 7. kl)
Rikke ( Ann-Sofie 9a)
Tina (Mikkel 6. kl og Malthe 9b)

Forældrefest
I kan stadig nå at tilmelde jer til forældrefesten!
Allersidste frist er den 2. marts…… så come on!!!

Mødetid om morgenen.
Husk at man, med mindre man er tilmeldt morgenspire, først må
møde ind på skolen kl. 7.45. Det personale, der er mødt ind før
7.45, skal tage sig af de børn, der er tilmeldt Spiren, og det øvrige
personale møder først ind mellem 7.45 og 8.00. Derfor er det
vigtigt, at man ikke møder ind før 7.45. Dette gælder alle klasser,
da det også har noget med sikkerhed på skolen at gøre. Hvis man
har behov for at møde ind før, kan man kontakte Tine for at høre
nærmere om mulighederne - bl.a. kan elever uanset alder
indmeldes i morgenspire. Der gælder en særlig ordning for børn,

der kommer med skolebus, men her er det også vigtigt, at man har kontaktet Tine, hvis
ens barn kommer med bus, da vi skal have registreret, hvem der er busbørn – igen et
spørgsmål om sikkerhed.

Sygdom og andet fravær
Det er rigtig vigtigt, at I husker at melde sygdom til skolens kontor mellem kl 7.45 og 8.15.
Vi oplever, at der er en del forældre, der glemmer dette, hvilket betyder, at vi må gå fra
undervisningen for at gå ind og følge op på fravær. Ligesom kontoret skal bruge tid på at
ringe dem op, vi ikke har hørt fra. Så husk nu at give besked – det er en kæmpe hjælp 
I kan enten ringe til 63 900 100 eller sende en mail: info@nlf.dk. Hvis sygdommen
strækker sig over flere dage, er det vigtigt, der bliver ringet/mailet hver dag.
Da det er vigtigt, at vi begrænser elevernes fravær mest muligt, kan vi ikke give fri til frisør,
indkøbsture og lignende. Vi vil ligeledes gerne henstille til, at man først tager på
weekendtur og lignende, når skoledagen er slut.
Da vi i vores fraværsprotokolskal notere, hvilken type fravær, der er tale om, er det vigtigt,
at I husker at skrive/fortælle grunden til fravær - om det fx skyldes sygdom, lægebesøg
eller lignende. Dvs. det er ikke nok at skrive, at ens barn ikke kommer.
Fortsætter næste side…….

