Nr. Lyndelse Friskole

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

Tirsdagsnyt den 06-11-2018
Kommende aktiviteter:
D. 8. november
D. 12. november
D. 13. november
D. 14. november

D. 15. november
D. 19. november
D. 23. november
D. 27. november
D. 28. november
D. 30. november

SSP 6. klasse 10.30. SSP-forældremøde for 6.
klasses forældre 17.00
4. og 5. klasse Kulturel Rygsæk 12.00-15.00
6. klasse Kulturel Rygsæk 12.00-15.00
9. klasse samtaler
UU Sydfyn holder forældremøde for 8. og 9. klasses forældre
vedr. uddannelsesvalg. Mødet foregår på Hjemly Friskole fra
19.00-21.00.
Samtaler 9. klasse
4. klasse korstævne
Personalet er på pædagogisk weekend. Skoledagen slutter kl.
12.00
Samtaler 7. og 8. klasse
Samtaler 7. og 8. klasse
Klippe-klistre-dag.

Indbetaling af skolepenge og SFO
Det er et kæmpe stort ønske, at I overholder vores betalingsbetingelser og
indbetaler hver den 1. i måneden!!!
Der bliver brugt alt for meget tid på at rykke for indbetaling!

Tusind tak til både børn og forældre, der på forskellig vis hjalp til i torsdags til Åben Skole.
Vi havde nogle gode og hyggelige timer.

Hjælp søges
Fredag d. 23. november skal personalet på pædagogisk weekend. Skoledagen slutter
derfor kl. 12.00.
Vi beklager, at den kommer så tæt efter den anden pædagogiske dag, som vi lige har haft,
men det er 2 selvstændige ting, som ikke har noget med hinanden at gøre.
Vi efterlyser forældre, der har lyst til at ”overtage” Spiren fra 12.00-16.30. Har I mulighed
for at hjælpe, må I meget gerne hurtigst muligt give besked til Spiren.
Har man mulighed for at hente sit barn tidligt denne dag, vil det være dejligt 

Kære forældre til 4. 5. og 6. klasse
”Arkitektur og design – rum til at lære”.
I forbindelse med den kulturelle rygsæk skal eleverne arbejde med arkitektur og afprøve
arkitektens arbejdsmetoder. Vi tager udgangspunkt i et konkret område på skolen, hvor
eleverne skal skabe et rum til at lære. Vi arbejder både analogt og med det digitale
tegneprogram Tinkercad.
Mandag d. 12 klokken 12 – 15 skal 4. og 6. klasse sammen med Bettina og Jens
og undervisere fra Dansk Arkitektur Center – DAC & LEARNING (DAC) arbejde med
emnet.
Tirsdag d. 13. klokken 12 – 15 er det 5. klasse og Louises tur.
Bemærk at skoledagen slutter klokken 15 for 4. og 6. klasse mandag og for 5. klasse
tirsdag.
Læs mere om Den kulturelle rygsæk på rygsaek.fmk.dk

