Nr. Lyndelse Friskole

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

Tirsdagsnyt den 14-03-2017
D. 16. marts
D. 17. marts
Uge 13

D. 1. april
D. 3. april
Uge 14

D. 19. april
D. 20. april

Fagdag Bh.kl-9.klasse
Musikskolen kommer og afholder
skolekoncert kl. 8.15-9.00
Opstart musical samtidig med at der også
er emneuge for bh.kl-5.kl. Nærmere
besked følger
Arbejdslørdag fra 9.00 til senest 15.00.
Kommende børnehaveklassebørn starter i
forårs-SFO - ”Mini-Spiren”
Musicaluge for alle.
Forestillinger onsdag og torsdag
formiddag 10.00 samt onsdag og torsdag aften 17.30.
Fotografering alle klasser
Generalforsamling

Informationsmøde d. 20. marts fra 19.00-20.30
D. 20. marts holder vi her på skolen et informationsmøde, hvor vi har inviteret forældre til
børn i alderen 0-5 år. Ideen er, at alle, der er interesserede i at komme og høre om vores
skole, kan møde op denne aften. Ofte træffes valg af skole flere år før barnet starter, så
derfor prøver vi som noget nyt denne model.
Så kender I familier med små børn, må I meget gerne lade budskabet gå videre. Mødet
varer ca. 1½ time.

Spiren
Børnehaveklassen og 1. klasse bedes tømme garderoberne HELT på mandag de 21.
marts.
Vi skal have byttet rundt, da vores nye mini-Spire snart begynder. Vi gør de nye
garderober klar til tirsdag den 22. marts.
2. klasse bedes tømme den røde garderobe på fredag, da den skal bruges til musical!

Husk arbejdslørdag d. 1. april fra 9.00 til senest 15.00
Der kommer nærmere besked på næste tirsdagsnyt i
forhold til hvilke opgaver, der skal løses.

Fagdag torsdag.
Vi arbejder i 0. kl. med ugeskemarevolutionen. Det er hovedsageligt i dansk, med en
smule matematik indover. Udover det, skal vi også afprøve forskellige strukturer fra
Cooperative Learning tilpasset 0.kl. Vi skal bla. øve bogstaver, forlyd og udlyd. - Carsten
"Vi skal i 1. klasse arbejde med matematik på denne fagdag. Vi skal lære det at måle
noget, måle ting på skolen samt de forskellige slags figurer vi kan finde - f.eks. trekanter,
cirkler og firkanter. Derudover vil vi bruge tid på matematikspil." - Julian
2. klasse har fagdag i idræt, hvor der bla. skal danses sjove danse og spilles kidsvolley.
Nogle af timerne er vi sammen med 3. klasse. Husk idrætstøj (ingen indendørs sko, da vi
træner i bare tæer), stor madpakke og drikkedunk.
3. klasse har fagdag i idræt. En del af dagen er vi sammen med 2. klasse om bl.a. dans
og kidsvolley. Derudover, skal vi også forsøge os med akrobatik og parkourøvelser. Husk,
idrætstøj og ikke sko. Glæder mig til en god dag med masser af bevægelse og højt humør.
- Bettina

4. kl. skal have engelsk, hvor de i grupper skal udvikle deres eget brætspil.- Irene
5.kl :Vi skal lege med dansk hele dagen. Vi skal arbejde og hygge os med grammatik og
øve os i at skrive gode historier. – Marianne
6. kl. har tysk på fagdagen. Vi skal arbejde med Geburtstag: sange, traditioner,
ønskesedler, invitationer, fødselsdagskort, lege usw. – Lene
7. Kl. har historie på fagdagen.
Vi skal arbejde med oplysningstiden - primært i Danmark med udgangspunkt i filmen "en
kongelig affære" – Sigurd
8.a: Tværfaglighed i naturfag - Energi nok til alle - Eleverne arbejder i grupper
omkring energiformer og vores eget energiforbrug - Kim
Dansk i 8b. Dagen kommer til at veksle mellem forskellige danskfaglige aktiviteter - vi
skal bl.a. se på de netbaserede retskrivnings- og læseprøver.- Henriette
9. klasse dansk: Vi skal HYGGE med forskellige danskaktiviteter – og nyde det, da det er
slut lige om lidt. SNØFT. - Tine.

