Nr. Lyndelse Friskole

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

Tirsdagsnyt den 21-08-2018

Kommende aktiviteter:
D. 21. august
D. 23. august
D. 24. august
Uge 35
D. 28. august
D. 29. august
D. 4. september
D. 5. september
D. 7. september
D. 8. september
Uge 37
D. 11. september
D. 12. september
D. 21. september

Forældremøde 5. klasse kl. 17.00-19.00
Forældremøde 7. klasse kl. 17.00-19.00
Forældremøde 9. klasse kl. 17.00-19.00
4. klasse have-til-mave
7. klasse lejrskole til Bornholm sammen med Julian og Marianne
Forældremøde 0. klasse kl. 17.00-19.00
Forældremøde 6. klasse kl. 17.00-19.00
Forældremøde 4. klasse kl. 17.00-19.00
Fagdag
Forældremøde 3. klasse kl. 17.00-19.00
4. klasse have-til-mave
Arbejdslørdag 9.00-15.00
9. klasse lejrskole til Amsterdam sammen med Lene og Peter
Forældremøde 1. klasse kl. 17.00-19.00
Forældremøde 8. klasse kl. 17.00-19.00
4. klasse have-til-mave
1.-3. klasse Kulturel Rygsæk

Glemte sager
Der er lagt glemte sager samt det der hang/lå rundt omkring, da der blev sommerferie,
frem ved Spire indgangen. Der er mange gode sager, så tag lige et kig!!!

Spiren
Husk at holde øje med vores aktivitetskalender i gangen. Vi laver så mange sjove ting.
På torsdag er der feks "hygge i hyggen" kun for drenge.. Vi laver massage og arbejder
med afslapningsøvelser. Fredag laver vi "toast dag" uhmmmm...
Vi ses i Spiren.

4kl. deltager i Haver til maver på fredag d. 24/8 kl. 8-12.

Fripladstilskud
Sidste frist for aflevering af ansøgning er den 1. september!

Arbejdslørdag d. 8. september fra kl. 9.00-15.00
Så er det atter blevet tid til, at vi skal mødes på skolen og knokle
løs, så vi sammen kan sørge for, at vores skole fortsat er i god
stand og pæn at se på. Det er af stor vigtighed, at I møder op og
giver en hånd med, da vi på den måde kan være med til at holde
skolens vedligeholdelsesudgifter nede og dermed kan bruge
vores økonomiske midler på det vi allerhelst vil - nemlig eleverne
og undervisningen.
Vores vedligeholdelse af skolen var lige netop noget, som vores
revisor påpegede til generalforsamlingen – nemlig at det var
tydeligt at se på vores udgifter til bygningsvedligeholdelse, at vi
får lavet nogle rigtig gode ting på vores arbejdslørdage.
Der vil blive lagt en elektronisk tilmelding på forældreintra, hvor I skal melde jer til, så vi
efterfølgende kan fordele opgaverne mellem jer. Kan man ikke få det til at virke, kan man i
stedet sende en mail til kontoret med sine ønsker. Det samme gør sig gældende, hvis man
har brug for at lave flere tilmeldinger pr. barn.
Vi håber på, at se rigtig mange af jer.
Vi efterlyser samtidig en forælder, der gerne vil være tovholder på madholdet, dvs. at man
skal ”sammensætte menuen” og sørge for at få købt ind – eller sætte andre til det .
Der findes nogle indkøbslister fra tidligere år.
Henvendelse til Tine hurtigst muligt 
Vedr. opskrivning
Har I husket at skrive mindre søskende op???
Som skole har vi jo søskendegaranti, men det er vigtigt, at de yngre søskende er blevet
skrevet op, da vi ikke automatisk får besked vedrørende søskende.
I september måned sender vi brev ud til kommende børnehaveklasse, så derfor er det
vigtigt, at hvis I har børn, der skal starte efter sommerferien, at disse også er blevet
skrevet op. Er I i tvivl så tjek lige hos Ina.

Parkering samt aflevering/afhentning af børn
Det er ikke er tilladt at holde mellem flagstangen og skolen, dvs. foran
basket-banen – heller ikke selvom man bare skal sætte sit barn af. Der er
børn, der skal forbi med deres cykler, og det kan være svært for dem at
komme forbi. Flere har ligeledes givet udtryk for, at de er nervøse for, at
der bliver åbnet en dør ud i dem, eller at bilerne bakker ind i dem, når man
kommer og skal ind til cykelskuret. Det er derfor vigtigt, at I bruger
forældreparkeringspladserne (foran rundingen – der er skilt 😊), både når I
sætter barn af, eller når I parkerer. Skulle der ikke være plads, skal I bruge de
parkeringspladser, der er mellem containerne og Kirkestien (dvs. ved multibanen)
Parkeringspladserne langs skolens bygninger er i skoletiden forbeholdt de ansatte, da
deres biler ellers holder og generer, de børn, som i frikvarterne gerne vil lege på
rundingen, så derfor er det vigtigt, at parkeringspladserne langs skolen kan bruges af de
ansatte.
Det er ligeledes ikke tilladt at parkere foran containeren, da det er vigtigt, at lastbilen kan
komme til den, når den skal tømmes.

Bus
Forældre til børn, der kommer med bussen kl. 7.29, skal lige
give Tine besked i løbet af denne uge, så vi kan registrere,
hvilke børn, det gælder. Ligeledes er det vigtigt, at børnene
går ned i Spiren og får krydset sig ind, inden de går op i
deres klasse. På den måde har vi styr på, hvilke børn, der er
mødt ind. Dette er et krav i forhold til brand- og
evakueringsplan.

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 (se
ovenstående)

