Nr. Lyndelse Friskole

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

Tirsdagsnyt den 30-05-2017
Uge 22:
D. 1. juni
D. 1. juni
D. 31. maj - 2. juni
D. 6. juni
D. 6. juni
D. 12. juni
D. 19. juni
D. 22. juni
D. 23. juni

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
Om fotografering
9. klasse eksamen mundtlig engelsk
9. klasse eksamen naturfag
9. klasse eksamen idræt
9. klasse dimission kl. ca. 19.30 (efter fællesspisning)
Sidste skoledag før sommerferien. Skoledagen slutter 12.50

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

Nyt fra Spiren
I sidste uge havde vi ansættelsessamtaler til stillingen som afdelingsleder i Spiren. Vi fik
23 ansøgninger og havde kaldt 4 til samtale. Desværre var der ikke nogen, som passede
helt til den profil, vi søgte.
Spirepersonalet er indforstået med, at vi i fællesskab får klaret de ekstraopgaver, der
måtte være den kommende tid, indtil vi får ansat en ny afdelingsleder. Vi vil slå stillingen
op igen efter sommerferien.
Hvis I derfor har beskeder, som I som forældre normalt ville sende til Kirsten, så må I rigtig
gerne sende dem til hele spirepersonalet.
Tillykke til Bitten, men ærgerligt for os….
Da Bitten har fået nyt job fra d. 1. august, 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.
Stillingen vil blive slået op i løbet af denne uge.

Dimission. 22. juni fra ca. 19.30 til ca. 21.30
Kære 9. klasse
Jeres tid på Nr. Lyndelse Friskole er ved at være til ende.
Tak for alle de gode år, vi har haft sammen og held og lykke fremover.
Vi håber selvfølgelig, I vil komme forbi og hilse på en gang imellem 

Inden I tager afsted, vil vi dog gerne tage ordentlig afsked med jer og jeres forældre –
søskende er også velkomne. Derfor vil vi gerne invitere jer til dimission torsdag d. 22. juni
kl. ca. 19.30 (lige efter fællesspisning).
Her vil være taler, sange m.m., og I skal selvfølgelig også have udleveret jeres
afgangspapirer.
Vi ser frem til et par hyggelige timer sammen med jer og jeres familier.
Hilsen Lærerne på Nr. Lyndelse Friskole

