Nr. Lyndelse Friskole

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

Tirsdagsnyt den 17-04-2018
Kommende aktiviteter:
Uge 16:

D. 23. april
D. 26. april
D. 27. april
D. 30. april
D. 2. maj
D. 3. maj
D. 4. maj
D. 7. maj
D. 8. maj
Uge 20.
D. 14. maj
D. 18. maj

9.a og 9.b er på lejrskole.
9.a er i Barcelona sammen med Marianne og
Lene.
9.b er i Berlin sammen med Henriette og Jens.
Orientering til 9.a. og 9.b samt deres lærere, hvilke
fag, der er blevet udtrukket til prøve.
8. klasse til Filmfestival
7. klasse skal konfirmeres i Nr. Lyndelse Kirke kl. 9.00
7. klasse holder Blå Mandag
Prøve 9. klasse 9.00-12.30, skriftlig fremstilling,
Prøve 9. klasse 9.00-13.00 matematik uden hjælpemidler og
matematik med hjælpemidler.
Prøve 9. klasse 9.00 – 10.30 dansk retskrivning og læsning
3. klasse til Have-til-mave.
Prøve 9. klasse 9.00 – 12.00 (hvis engelsk bliver udtrukket)
Prøve 9. klasse 9.00 - 12.00 (hvis tysk bliver udtrukket )
7. klasse samt Sigurd og Tine er på lejrskole på Bornholm
Prøve 9. klasse 9.00 - 9.30 (hvis biologi, geografi eller fysik/kemi
bliver udtrukket)
3. klasse til Have-til-mave

Betaling af skolepenge og SFO
Jeg bruger al for meget tid på at rykke for indbetaling!!!
Hilsen Ina
HJÆLP – HJÆLP – HJÆLP – HJÆLP - HJÆLP
Skriftlige prøver 2018
Vi efterlyser forældre, der har mulighed for at hjælpe som prøvevagter til de skriftlige
prøver. Man behøver ikke melde sig til hele dagen, man kan sagtens nøjes med et par
timer.
Det drejer sig om:
Onsdag d. 2. maj klokken 9.00-12.30
Torsdag d. 3. maj klokken 9.00-13.00
Fredag d. 4. maj klokken 9.00 – 10.30
Mandag d. 7. maj klokken 9.00 – 12.00 (hvis engelsk bliver udtrukket)
Tirsdag d. 8. maj klokken 9.00 - 12.00 (hvis tysk bliver udtrukket )
Mandag d. 14. maj klokken 9.00 - 9.30 (hvis biologi, geografi eller fysik/kemi bliver
udtrukket)
Har man mulighed for at hjælpe, skal man give besked til Lene.

Dog bruger vi ikke 9. klasses forældre til prøverne 

Grundlovsdag
Der har været nogle henvendelse vedrørende Grundlovsdag.
Det er en fridag, men Spiren har åben denne dag. I vil senere blive bedt om at give
besked, om jeres barn skal passes.

Generalforsamling
D. 12. april var der generalforsamling her på skolen.
Tak for et pænt fremmøde 
Anja Nielsen (mor til Emilie i 1. klasse og Sebastian i 4. klasse) og Flemming Hesseldal
Jensen (Far til Elizabeth i 4. klasse og Anna Marie i 7. klasse) blev begge genvalgt.
Rene Hansen (Far til Oliver i 0.kl) og Lars Peder Hansen (Far til Mille i 3. klasse, Dicte i 5.
kl og Rasmus i 8. klasse) er de to nye bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig på næstkommende bestyrelsesmøde.

