Nr. Lyndelse Friskole

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

Tirsdagsnyt den 11-09-2018

Kommende aktiviteter:
Uge 37
D. 11. september
D. 12. september
D. 19. september
D. 21. september
D. 24.-26. september
D. 26. september
D. 28. september
Uge 40

D. 5. oktober
D. 8. oktober
D. 12. oktober

9. klasse lejrskole til Amsterdam sammen med
Lene og Peter
Forældremøde 1. klasse kl. 17.00-19.00
Forældremøde 8. klasse kl. 17.00-19.00
7. klasse deltager i Luthers nøgle
Fagdag
4. klasse have-til-mave
1.-3. klasse Kulturel Rygsæk
2. klasse lejrskole sammen med Bettina og Irene
6. og 7. klasse starter på Skolekomedie sammen med Julian,
Marianne og Henriette.
Kulissefredag for 6. og 7. klasse samt forældre
0.kl -5. kl.: Emneuge
6.-7. klasse: Skolekomedie
8. klasse: Projektopgave
9. klasse: Praktik
Skolefest for alle elever, forældre og søskende
Korstævne 1.-3. klasse
Motionsdag

Tak for hjælpen i lørdags
Tak til alle jer, der deltog i lørdags, da vi havde arbejdslørdag. Vi fik
ordnet rigtig mange af de ting, som vi havde planlagt. Det var også
dejligt, at det kunne lade sig gøre med et madhold, så vi atter
engang blev forkælet med en lækker frokost.

Spiren
Vi laver alle mulige dejlige ting af æbler i denne tid. Så har du flere i haven end du selv
kan spise, er vi de glade modtagere i Spiren.
Fingerstrik er et kæmpe hit for øjeblikket, så hvis du har et garnnøgle eller to du ikke
bruger, modtager vi det gerne i Spiren.
På forhånd tak.

Rettidig indbetaling af skolepenge/SFO
Hver den 1. hverdag i måneden skal der indbetales!!!
Jeg bruger p.t. alt for meget tid på at rykke for betaling, så vær rar at overholde vores
betalingsbetingelser!

Skolekomedie 6.- 7. Klasse
Onsdag den 26. september kl. 12.05 går vi i gang med at øve på årets
musical, som bliver fremført til skolefesten d. 5. Oktober. Onsdagfredag i uge 39 og mandag til torsdag i uge 40 slipper 6.-7. klasses
elever ca. Kl. 14.00. Fredag, hvor vi har generalprøve og forestilling
om aftenen, får eleverne fri, når vi er færdige med at stille stole op til
aftenens forestilling.

HUSK kulissefredag for elever og forældre i 6. og 7. kl. Fredag den 28. september fra kl.
15.30. Vi håber, at se jer alle, så vi kan blive færdige på 2-3 timer. Har man ikke mulighed
for at være her fra start, håber vi, man dukker op så hurtigt man kan.
Eventuelle afbud til Julian, Henriette eller Marianne.

Luthers nøgle
Den 12. september skal 7. klasse deltage i ”Luthers nøgle”, det foregår i Ringe. Det er alle
7. klasse i kommunen der bliver inviteret til at deltage i et rollespil – Luthers nøgle. Vi
bliver hentet i bus og afleveret på skolen igen. Bussen kører fra skolen kl. 8.00 – så vær
opmærksom på, at børnene skal være klar kl 7.55. Det er ikke tilladt at medbringe mobiler
og ej heller madpakker, der vil være en lille forfriskning i løbet af formiddagen. Vi spiser
madpakker, når vi er retur på skolen kl. ca. 12.30.
Kh Marianne

