Nr. Lyndelse Friskole

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

Tirsdagsnyt den 17-01-2017
D. 19.-20. januar
D. 23. januar
D. 25. januar
D. 26. januar
Uge 5:
D. 30. januar
D. 1. februar
D. 2. februar
D. 6. februar
D. 7. februar
D. 8. februar
D. 9. februar

7.-9. klasse hockeystævne
Samtaler 2. klasse
Fagdag bh.kl-9.klasse
Samtaler 2.- 5. klasse
Samtaler 5. klasse
9. klasse projektopgave
Forældreforedrag fra 19.00-21.00 ”Seje forældre og børn på egne
ben”
Samtaler 3. klasse
Samtaler 3. klasse
Samtaler børnehaveklassen og 4.klasse
9. klasse fremlægge projekt
9. klasse fremlægge projekt
samtaler børnehaveklassen og 4. klasse
Forældremøde 7. kl fra 17.00-ca 18.00, hvor vi får besøg af
skolens SSP-konsulent Rikke Laursten.

Hjælp søges…..
D. 3. april starter vi Mini-Spire for vores kommende
børnehaveklassebørn. I den forbindelse har vi nogle skoleborde, der skal
slibes og lakeres. Vi efterlyser derfor nogle forældre, der vil påtage sig
denne opgave – henvendelse til Morten

Det sker i Spiren:
Tirsdag d.24.1. vil vi gerne lave juice i Spiren.
Vi vil gerne have, at hvert barn medbringer et stykke
frugt, som vi kan komme i vores presser.
Vi tilfører så juice/mælk og måske lidt frosset spinat.
Det kan være: æble, pære, ananas, gulerødder, vindruer,
agurk eller appelsin.
Frugten skal bare afleveres tirsdag morgen i Spiren. (Vi
stiller en skål frem)

Sommerferie 2017:
Selv om der stadig er lang tid til sommerferien, får I her lige datoerne for næste
sommerferie. Vi har nemlig på kontoret fået
en del spørgsmål – specielt om, hvornår skolen starter igen.
På grund af busserne følger vi jo Fåborg Midtfyn Kommunes ferieplan og den siger, at
sommerferien er fra:
lørdag d. 24.-juni til søndag d. 13. august – så en dejlig lang ferie venter forude.

Husk….
At melde jer til forældreforedrag d. 30. januar kl. 19.00-21.00.

Hockeystævne 7.-9. klasse
Traditionen tro skal vores 7.-9. klasse deltage i det årlige
24-timers hockeystævne mod Højby Friskole. Stævnet
foregår i år på Højby Friskole.
Den første kamp starter torsdag kl. 9.00, og stævnet
slutter fredag kl. 9.00.
Der vil blive spillet drenge-, pige- og mixkampe.
Derudover vil der være forældrekampe, personalekampe
og gammel-elevkampe ca. mellem kl. 19.00-20.30.
Vi håber, mange af jer vil kigge forbi i løbet af stævnet 

