Nr. Lyndelse Friskole

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

Tirsdagsnyt den 07-02-2017
D. 7. februar
D. 8. februar
D. 9. februar

D. 22. februar
D. 24. februar
D. 27. februar
D. 4. marts

9. klasse fremlægge projekt fra 18.30
Samtaler børnehaveklassen og 4. klasse
Forældremøde 7. kl fra 17.00-ca 18.00, hvor vi
får besøg af skolens SSP-konsulent Rikke
Laursten.
Fællesspisning
8.a og b. samt 9. klasse skal i teateret og se ”Intet”
(Det hedder stykket )
Fastelavn bh.kl – 3. klasse i skoletiden
Fastelavn 4.-6. klasse 18.30-21.00
Forældrefest

I den kommende tid har 1. 2. og 3. klasse fokus på moderne
dans og ballet i idrætsundervisningen.
Dette forløb er en del af Den kulturelle rygsæk i FaaborgMidtfyn Kommune - skræddersyede undervisningsforløb for
alle elever i folke- og friskole i kommunen. ’Moderne dans og
ballet’ er udviklet til idræt og/eller musikundervisningen for 1., 2., 3. klasse.
Eleverne skal opleve den moderne danseforestilling ’Skifttingen’, med det nyskabende og
professionelle danseteater sART. Efter forestillingen holder danserne workshop med
eleverne, hvor eleverne selv prøver kræfter med moderne dans.
Den 26. april fortsætter danseforløbet. Her vil Teaterskolen Spektaklet lære eleverne
”Årets dans”, som eleverne efterfølgende danser samtidig med alle de andre elever i
området, som også har deltaget i forløbet ’Moderne dans og ballet’.
Omkring maj/juni afslutter vi danseforløbet med en stor familieforestilling, hvor du som
forælder er inviteret med. Mere information om billetter og datoer senere på skoleåret.
FORÆLDREFEST
Mon ikke der sidder én enkelt eller to forældre og tænker "øv, jeg har helt glemt tilmelding
til forældrefesten d. 4/3!"
Skynd jer at tilmelde jer!
Betaling på MobilePay er lig tilmelding
Til Mette Struckmann: 23440581
Bemærk: Skriv navn og barns klasse. Tilmelding er bindende.
Se evt. tidligere tirsdagsnyt eller beskeden, der er sendt til alle forældre.
Vi ses!
Hilsen 8a og 8b

Fællesspisning
Så prøver vi igen at arrangere en hyggelig
fællesspisning, og det bliver onsdag den 22. februar
kl. 18:00 til ca. kl. 19:00.
Medbring selv service og drikkelse til eget forbrug,
så klarer vi lækker, spændende og naturligvis
børnevenlig aftensmad.
Prisen er kun 25,- pr. person.
Tilmelding og betaling senest den 15. februar, enten via skolens fællesspisningskonto
6810 4402976, eller mobilepay til tlf. 2887 3315. Husk at anføre barnets navn og klasse.
Vi søger dog nogle forældre, der vil komme ca. kl. 17:30 og sætte borde + stole op i Det
Blå Rum. Kontakt Eva på tlf. 2020 7117 eller Kristina på tlf. 2887 3315.
Hilsen fra Eva & Kristina

