Nr. Lyndelse Friskole

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

Tirsdagsnyt den 22-05-2018
Kommende aktiviteter:
Uge 21
D. 23. maj
D. 30. maj
D. 31. maj
D. 1. juni
D. 2. juni
D. 4. juni
D. 6. juni
D. 11. juni
D. 12. juni
D. 14. juni
D. 15. juni

8. klasse på lejrskole til København sammen med
Peter og Kim
3. klasses afslutning i Spiren
9. klasses sidste skoledag
Trafikdag fra 8.00-13.35
3. klasse have-til-mave
Arbejdslørdag 9.00-15.00
9.a. og 9.b. skal til prøve i dansk
9.a. prøve i dansk
9.a. naturfagsprøve
9.b prøve i engelsk
9.a. naturfagsprøve
9.a. prøve i engelsk
9.a prøve i engelsk

9. klassernes sidste skoledag
Onsdag d. 30. maj har 9. klasserne sidste skoledag.
Vi har hørt rygter om, at 9. klasserne gerne vil mødes med personalet og resten af skolen
fra kl. 10.05-11.35 denne dag, hvor de vil tage afsked med os.
Vi ser frem til diverse taler, smukke ord, blomster m.m.
Husk kleenex, kære 9. klasser 
Hilsen personalet

Trafikdag
Torsdag d. 31. maj er der trafikdag for hele skolen.
Vi starter dagen kl. 8.00, og alle klasser har fri 13.35.
Der kommer nærmere besked på næste tirsdagsnyt.

Arbejdslørdag d. 2. juni 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 

Fripladstilskud 2018-2019
Det er nu muligt at søge om fripladstilskud for skoleåret 2018-2019 til både skole og SFO.
Hvis man vil søge om andel i tilskudsbeløbene, SKAL man henvende sig til kontoret og få
udleveret et ansøgningsskema.
Det er den enkelte families indkomst, der er bestemmende for, om man kan tildeles
tilskud.
Ansøgningsskema i udfyldt stand skal være kontoret i hænde senest den 1. september.
Fordeling af tilskuddet vil finde sted i januar 2019.

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

