Nr. Lyndelse Friskole

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

Tirsdagsnyt den 02-05-2017
D. 3. maj
D. 4. maj
D. 8. maj
Uge 20:
D. 16-19. maj
D. 24. maj.
Uge 22:
D. 31. maj og 1. juni
D. 1. juni
D. 31. maj - 2. juni

9. klasse til prøve i matematik uden hjælpemidler
samt matematik med hjælpemidler 8.30- 12.30
9. klasse til prøve i skriftlig fremstilling fra 9.00-12.30.
9. klasse til prøve i skriftlig tysk fra 9.00-12.00
5. klasse lejrskole på Læsø sammen med Marianne og Julian
9. klasse lejrskole i Tjekkiet sammen med Irene og Tine
8.b. lejrskole i København sammen med Henriette og Jens
9. klasse har sidste skoledag.
7. klasse lejrskole på Bornholm sammen med Bitten og Peter
9. klasse til prøve i mundtlig dansk
Spireshow.
4. klasse lejrskole på Ærø sammen med Henriette og Kim

Stort tillykke til…:
Asger, Bjørg, Casper, Christine, Cilia, Frederik, Helene, Ingrid,
Josephine, Maja J, Mathilde, Maya H, Niclas, Nikolaj, Rasmus, Simon,
Thor, Thore og Victor, der alle skal konfirmeres i Nr. Lyndelse Kirke d.
12. maj kl. 9.30.
Også stort tillykke til…
Sigrid, der skal konfirmeres i Nr. Søby Kirke d. 13. maj kl. 10.00

Blå mandag
D. 15. maj holder 7. klasse Blå Mandag. Dagen efter møder de kl. 9.00

Nyt fra Spiren
Da Kirsten har fået nyt job fra d. 1. juni som leder af en børnehave, betyder det desværre,
at hun stopper hos os. Det er vi selvfølgelig rigtig kede af, da hun vil blive savnet af såvel
børn som voksne, men vi ønsker hende samtidig stort tillykke med det nye job, der åbner
op for at prøve kræfter med nogle nye pædagogiske arbejdsopgaver.
Stillingen vil blive slået op i morgen.

SFO-modul skoleåret 2017-2018
Såfremt der skal ændres i tiden i SFO pr. 1. august, skal I henvende jer til kontoret inden
1. juni.
3. klasse er automatisk udmeldt!

Fripladstilskud 2017-2018
Det er nu muligt at søge om fripladstilskud for skoleåret 2017-2018 til både skole og SFO.
Hvis man vil søge om andel i tilskudsbeløbene, SKAL man henvende sig til kontoret og få
udleveret et ansøgningsskema.
Det er den enkelte families indkomst, der er bestemmende for, om man kan tildeles
tilskud.
Ansøgningsskema i udfyldt stand skal være kontoret i hænde senest den 1. september.
Fordeling af tilskuddet vil finde sted i januar 2018.

