Nr. Lyndelse Friskole

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

Tirsdagsnyt den 29-05-2018
Kommende aktiviteter:
D. 30. maj
D. 31. maj
D. 1. juni
D. 2. juni
D. 4. juni
D. 6. juni
D. 8. juni
D. 11. juni
D. 12. juni
D. 14. juni
D. 15. juni
D. 18. juni
D. 19. juni
D. 20. juni
D. 21. juni

9. klasses sidste skoledag
Trafikdag fra 8.00-13.35
3. klasse have-til-mave
Arbejdslørdag 9.00-15.00
9.a. og 9.b. skal til prøve i dansk
9.a. skal til prøve i dansk
1. og 2. klasse skal til Carl Nielsens fødselsdag
9.a. skal til naturfagsprøve
9.b skal til prøve i engelsk
9.a. skal til naturfagsprøve
9.a. skal til prøve i engelsk
9.a skal til prøve i engelsk
1.- 8. klasse skal på dyrskue
9.b. skal til prøve i naturfag
Forældremøde i kommende 0. klasse kl. 17.00
9.a. til prøve i tysk
9.a. til prøve i tysk
Forældremøde kommende 1. klasse kl. 17.00

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

Resultat fra Rynkebyløb:
Til Rynkebyløbet, lige før påskeferien, løb vores skole 24.391kr ind til Børnelungefonden.
Et rigtigt flot resultat, som vi godt kan være stolte af 
9. klasses prøver
Fra næste uge af går det løs med 9. klasses prøver.
Held og lykke til jer alle sammen

9. klassernes sidste skoledag
I morgen har 9. klasserne sidste skoledag.
Vi har hørt rygter om, at 9. klasserne gerne vil mødes med personalet og resten af skolen
fra kl. 10.05-11.35 denne dag, hvor de vil tage afsked med os.
Vi ser frem til diverse taler, smukke ord, blomster m.m.
Husk kleenex, kære 9. klasser 
Hilsen personalet

Trafikdag
Torsdag d. 31. maj er der trafikdag for hele skolen.
Vi starter dagen kl. 8.00, og alle klasser har fri 13.35.
Oversigt over, hvad klasserne skal lave:
 Mini-spiren har deres egen lille trafikdag sammen med Anette
 0.-2. klasse skal bl.a. til gå-prøve
 3.-6. klasse skal bl.a. andet til cykelprøve og skal have lavet cykeltjek, så husk
cykel og cykelhjelm.
 7. klasse skal bl.a. arbejder med materiale fra Sikker Trafik
 8. klasse får bl.a. besøg af en trafikinformatør
Arbejdslørdag d. 2. juni kl. 9.00-15.00
Hermed arbejdsholdene til på lørdag. Der er pt. 40 voksne og 23 børn tilmeldte. Det er lidt
i underkanten i forhold til de arbejdsopgaver, som vi gerne vil have lavet, så vi håber, der
kommer nogle eftertilmeldinger. Så skulle I alligevel have mulighed for at komme, så
ring eller skriv til Tine. Vi efterlyser også 7. og 8. klasses elever (og 9. klasse HVIS ikke
de læser), så vi kan få ryddet op i teatergarderoben og kan få lavet nogle udendørsspil
m.m. til frikvarters brug. Hvis ikke der kommer flere på udendørsspil, så må vi droppe
opgaven. Det vil jo også være fint med nogle 5.-6. klasses elever, der kan hjælpe til med
børnepasning 
Det har været lidt svært at få jer fordelt efter jeres ønsker, da der som sædvanlig har været
rift om de samme opgaver, men jeg håber nedenstående fordeling går an, ellers må man
jo se, om man kan bytte på lørdag. Jeg har i år sat jeres barns navn på listen, og kommer I
flere, så står jeres barns navn 2 gange på listen, så må I indbyrdes finde ud af, hvem der
tager hvilken arbejdsopgave  De unge mennesker, der har meldt sig til at komme, står
med deres eget navn, men med kursiv.
Man må meget gerne medbringe værktøj, hvis man er kommet på en eller anden form for
træarbejde.
Hvis man har meldt sig til, men ikke kommet på et hold, så skal I bare møde op alligevel,
så skal vi nok finde en arbejdsopgave til jer.
Malerarbejde ude:
- Andreas 5. kl
- Chili 7. kl
- Rose 7. kl
- Isak Mini-spiren
- Isak mini-spiren
- Signe mini-spiren
- Signe mini-spiren
- Tristan mini-spiren

Malerarbejde inde:
- August 0. kl
- Majlis 1. kl
- Mikkel 4. kl
- Nanna 7. kl
- Maja 8. kl
- Dicte 4. kl
- Jack 1. kl
- Mikkel 2. kl
Madlavning:
- Christian 1. kl
- Jack 1. kl
- Liam 1. kl
- Andreas 5. kl
- Sofie 8. kl
Børnepasning:
- Agnethe 5. kl
Træarbejde:
- Toke 0. kl
- Toke 0. kl
- Christian 1. kl
- Malina 1. kl
- Mikkel 2. kl
- Silje 2. kl
- Marcus 4. kl
- Chili 7. kl
- Nanna 7. kl
- Rasmus 8. kl
- Anna Marie 7. kl
- Sofie 8. kl
- Peter lærer
Syning
- Maya 3. kl
- Mathias 7. kl
Oprydning teatergarderobe
- Anna Johanne 7. kl
- Jakob 9.a.
- Chili 7. kl
- Nanna 7. kl
- Rose 7. kl

Udendørsspil
- Jakob 9.a.
- Rasmus 8. kl
- Måske Niclas 8. kl
- Måske Thore 8. kl

