Nr. Lyndelse Friskole

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

Tirsdagsnyt den 13-03-2018
Kommende aktiviteter:
Uge 11
D. 23. marts
D. 3. april
5. april:

D. 12. april
Uge 16:

8. klasse uddannelsesbesøg
Rynkebyløb 10.05-11.35
Mini-Spiren starter.
7. klasse får besøg af SSP-konsulent Rikke
Laustsen kl. 10.05. Forældrene i 7. klasse får besøg
af hende på et forældremøde samme dag kl. 17.00.
Generalforsamling kl. 19.00
9.a og 9.b skal på lejrskole.
9.a skal til Barcelona sammen med Marianne og Lene.
9.b skal til Berlin sammen med Henriette og Jens.

Fællessang:
Vi deltager i ”skolernes sangdag”, hvor en masse skoler rundt omkring i landet synger de
samme sange netop den dag.
I den forbindelse vil vi gerne invitere dig og din nabo til fællessang på Nr. Lyndelse
Friskole fredag den 23. Marts fra kl. 9.00 – 9.30
Alle er velkomne og der vil være kaffe og en småkage til de voksne.
Vi håber at se så mange som muligt.
Vel mødt!
Nr. Lyndelse Friskole.

Flytterod i Spiren.....
Det skal nok blive godt, men....... I løbet af den næste uges tid, går vi i gang med at flytte
0. 1. og 3. klasses garderober. Dette for, at gøre plads til de kommende mini spire.
2. klasse bliver hvor de er...
Rynkebyløb – bemærk der var skrevet et forkert mobilnummer på sidste tirsdagsnyt.
Alle børn har fået en sponsorseddel med hjem i dag.
Fredag den 23. marts 2018 deltager vi i ’Team Rynkeby Skoleløbet’, der er Nordens
største velgørenhedsløb for skoleelever. Løbet organiseres af Team
Rynkeby Fonden og afvikles samme dag på hundredvis af skoler i
Danmark, Sverige, Norge og Finland. Formålet er at motivere eleverne
til at dyrke motion samtidig med, at de på tværs af klasser, skoler og
lande er med til at gøre en aktiv indsats for at samle penge ind til børn
med kritisk sygdom. I Danmark samler alle de deltagende skoler ind til
Børnelungefonden, der blandt andet skal være med til at finansiere
livsvigtig forskning i kritiske lungesygdomme hos børn.

Mulighed for at indgå mikrosponsorater
Inden løbet har eleverne mulighed for at indgå mikrosponsorater med familie, venner og
lokale erhvervsdrivende, der opfordres til at give et beskedent beløb per omgang eller
kilometer, den enkelte elev løber i forbindelse med Team Rynkeby Skoleløbet.
Vi løber i ca. 75. minutter, og hver runde er lige knap 2 km lang.
Sådan håndteres sponsoraterne
Mikrosponsoraterne noteres på den sponsorseddel, som eleverne meget snart vil få
udleveret. Efter løbet regner eleven selv sammen, hvor meget de enkelte sponsorer skal
bidrage med til indsamlingen, og eleven informerer efterfølgende sponsorerne om
beløbets størrelse. Pengene indbetales via MobilePay-nummer 65263 eller på
www.team-rynkeby.dk/støt senest den 20. april 2018. Herefter udleverer klasselæreren et
diplom og et støttearmbånd fra Børnelungefonden –der er naturligvis et støttearmbånd og
diplom til alle elever, der har deltaget i løbet.
Vigtigt! Team Rynkeby Skoleløbet er ikke en konkurrence om, hvilken elev eller hvilken
klasse, der kan samle flest penge ind – alle bidrag tæller! Og ved deres blotte
tilstedeværelse i løbet er eleverne med til at skabe uvurderlig opmærksomhed om
børnelungesagen!
Rynkeby Foods A/S dækker alle Team Rynkeby Fondens udgifter i forbindelse med Team
Rynkeby Skoleløbet, og derfor går alle sponsorbidrag ubeskåret til Børnelungefonden.
Husk en god madpakke og noget at drikke – der er en brikjuice fra Rynkeby til alle elever
efter løbet.

Påskefrokost i indskolingen
Fredag den 23. marts bliver der holdt påskefrokost for 0.-3. Klasse
efter Rynkebyløbet altså fra kl. 12.05-13.35.
Tanken er, at vi alle sidder og spiser sammen i salen, hvor der vil
være en stor frokostbuffet. Alle klasse kommer til at stå for en del af
maden, det er klasselæreren, der står for uddelegeringen af, hvad
hvert barn skal medbringe – så nærmere info kommer snart fra
klasselæreren.
Påskehilsner fra Carsten, Bettina, Camilla og Marianne

Betaling af skolepenge og SFO
I bedes huske at indbetale allersenest den 5. i måneden, vi bruger al for meget tid på at
rykke for betaling!!!

Efterlysning
Til Rynkebyløbet fredag den 23. marts, skal vi løbe en rute på 2 km omkring skolen. Derfor
har vi brug for nogle forældre/bedsteforældre, som har lyst til at stå vagt ved de
trafikfarlige steder på ruten. Hvis I kan hjælpe, skal I kontakte en af undertegnede (gerne
på intra). På forhånd tak.
Mvh Camilla og Irene

3. klasse
Torsdag den 15. marts skal 3. kl. se musical ”De tre brødre”. Dette foregår på Carl Nielsen
skolen kl. 10.05 og varer cirka 45 min. Vi går i samlet flok.
Mvh Minna og Irene

