Nr. Lyndelse Friskole

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

Tirsdagsnyt den 05-12-2017
Kommende aktiviteter:
D. 7. december
Fagdag
D. 13. december
Pigerne fra 7.-9. klasse går Lucia i
forbindelse med morgensang.
D. 14. december
9.a. og 9.b. terminsprøve
D. 15. december
9.a. og 9.b. terminsprøve
D. 18. december
9.a. og 9.b. terminsprøve
D. 19. december
9.a. og 9.b. terminsprøve
D. 20. december
Sidste skoledag inden juleferien. Skoledagen varer fra 8.00 til
12.50
D. 3. januar
Første skoledag efter juleferien
D. 8. januar
Samtaler 6. klasse
D. 9. januar
Samtaler 6. klasse

Julebasar
Tusind tak for en rigtig hyggelig julebasar. Det var en rigtig dejlig dag med god stemning
og med mulighed for at gøre en masse gode køb. Hvis ikke man var i julestemning, da
man kom, så var man det i hvert fald, da man tog hjem 
Et sådan arrangement kan jo kun lade sig gøre, fordi vi alle bidrager og knokler løs, og det
er et godt eksempel på, hvor meget vi kan opnå, når vi løfter i flok.
Hvis man har boner liggende, som man skal have refunderet, er sidste frist onsdag d. 13.
december.
Når vi har fået gjort hele regnskabet op, skal vi nok give besked på tirsdagsnyt.

Høretelefoner.
Alle elever skal huske at medbringe deres egne høretelefoner til
undervisningen. Det behøver ikke være dyre høretelefoner. De skal
bare kunne bruges af og til i undervisningen, når de arbejder med Ipads
eller computere. Man kan vælge at have dem i tasken eller i ens kasse.
Husk at sætte navn på.

Fagdag torsdag d. 7. december fra 8.00-13.35
1. klasse har fagdag i billedkunst, hvor vi skal arbejde med sjove og anderledes
portrætter, bl.a. med collageteknik. Jeg glæder mig til en god og kreativ dag! - Bettina
2. klasse
Der står kristendom på dagens program, og da julen nærmer sig, skal der arbejdes med
advent, juleevangeliet (i forskellige versioner og udgaver), julens salmer og engle.

3. klasse skal denne gang have dansk. Vi skal lave et skuespil, der måske kommer til at
have lidt med jul at gøre...
4. klasse skal arbejde med matematik. Herunder med bl.a. geometriprogrammet
”Geogebra”, hvor der skal tegnes, måles og beregnes. Hertil laves der øvelser med figurer
og rumfang, hvor der bygges og efterfølgende tegnes simple og mere avancerede
isometriske figurer. Dagen skal endvidere bruges til at tage en digital matematisk test.
5. klasse skal have engelsk. Vi skal bl.a. hygge os med online grammatik.
6. klasse skal på fagdagen arbejde med idræt. Vi tager en både historisk, teoretisk og
praktisk tilgang til idrætten. Vi vil b.la. arbejde med muskelgrupper, forskellige
idrætsgrenes historier og praktisk udførsel.
7. klasse skal have dansk hele dagen, hvor vi skal lave radio-debatprogram. Husk at
medbringe jeres mobil 
8 klasse skal træne de ting vi ikke når i hverdagen.
9. A Vi skal først forberede os på terminsprøven med lidt test, derefter står den på tysk jul
med bagning og tysk julemusik ..
9. B skal arbejde med Amish, Civil Rights in USA og Folkeskolens Prøve i engelsk

