Nr. Lyndelse Friskole

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

Tirsdagsnyt den 04-09-2018

Kommende aktiviteter:
D. 4. september
D. 5. september
D. 7. september
D. 8. september
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

Forældremøde 4. klasse kl. 17.00-19.00
Forældremøde 3. klasse kl. 17.00-19.00
4. klasse have-til-mave
Arbejdslørdag 9.00-15.00
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
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

Fællesspisning
Vi vil rigtig gerne have gang i vores fællesspisning igen. Hvem
kunne tænke sig at stå for skoleårets første fællesspisning?
Henvendelse til Tine

Skolefodbold piger
På torsdag d. 6. september kl. 9.30 skal nogle af pigerne fra 7.-9. kl. deltage i
EkstraBladets skoleturnering mod Stokkebæksskolen.
Vi skal spille på hjemmebane (på opvisningsbanen ved Carl Nielsen Hallen)
og alle er velkomne til at kigge forbi og heppe på pigerne.

Arbejdslørdag d. 8. september kl. 9.00-15.00
Hermed arbejdsholdene til på lørdag.
Der er desværre ingen, som har meldt sig til at stå for maden på lørdag, så vi bliver
desværre nødt til at bede jer om selv at medbringe madkurv. Det er rigtig ærgerligt, og
er der nogle, der her på falderebet har lyst til at melde sig, så kontakt Tine, så ser vi, om vi
ikke kan nå at oprette et hold.
Der er pt. 48 voksne og 42 børn tilmeldte. Det er lidt i underkanten i forhold til de
arbejdsopgaver, som vi gerne vil have lavet, - så vi håber, der kommer nogle
eftertilmeldinger. Så skulle I alligevel have mulighed for at komme, så ring eller skriv til
Tine. Vi efterlyser også 7. - 9. klasses elever, som vil hjælpe til med oprydning i bl.a.
redskabsrummet.
Det har været lidt svært at få jer fordelt efter jeres ønsker, da der som sædvanlig har været
rift om de samme opgaver, men jeg håber nedenstående fordeling går an, ellers må man
jo se, om man kan bytte på lørdag.
Man må meget gerne medbringe værktøj, hvis man er kommet på en eller anden form for
træarbejde.
Hvis man har meldt sig til, men ikke kommet på et hold, så skal I bare møde op alligevel,
så skal vi nok finde en arbejdsopgave til jer 😊
Vi glæder os til at se jer, og husk I gør en kæmpe forskel for vores skole
Syning:
Stine (Mathilde 8. kl)
Katrine (Anine 1. kl)
Eileen (Storm 1. kl)
Jeanett (Astrid 7. kl)
Jinny (Chili 8. kl)
Anette (Mathias 8. kl)

Malerarbejde ude
Søren (Ella 1. kl)
Thomas (Caroline 2. kl)
Anja ( Caroline 2. kl)
Pia ( Maja 9. kl)
Anja (Victor 9. kl)
Johnni ( Victor 9. kl)

Malerarbejde inde
Susanne (Signe 0. kl)
Lone (Isak 0. kl)
Søren (Laurits 0. kl)
Henry (Leo 0. kl)
Mikkel (Daniel 1. kl)
Simon (Storm 1. kl)
Henriette (William 1. kl)
Rasmus (William 1. kl)
Rikke (Liam 2. kl)
Marianne (Noah 2. kl)
Henning (Rikke 3. kl)

Heidi (Mads 6. kl)
Ulla (Majlis 2. kl)
Anders (Andrea 7. kl)
Marianne (Clara 7. kl)
Henrik (Clara 7. kl)
Sabine (Jonas 4. kl)
Tine (Oliver R 5. kl)
Anders (William 4. kl)
Dorthe (Jakob 5. kl)
Louise (Mads Emil 5. kl)
Mette (William 4. kl)
Dorte (Line 8. kl) fra 9-12
Hanne 8 Signe 8. kl)

Flytte klatrestativ
Torben (Signe 4. kl)
Carsten (Mathilde 8. kl)

Træarbejde ude
Boje (Marcus 5. kl)
Camilla (August 6. kl)
Finn (Chili 8. kl)
Steffen (Jonas 4. kl)
Træfældning – og når de er færdige, går de på træarbejde ude.
Lars (Signe 0. kl)
Rasmus (Noah 2. kl)

Børnepasning:
Sarah (Ella 1. kl)
Specialopgave 😊
Henrik (Astrid 7. kl)

Depot lærerværelse
Louise (Anna Johanne 8. kl)
Henriette (Sigrid 9. kl)

Redskabsrum
Sigurd (Sigrid 9. kl)
Elever fra 7.-9. klasse

Diverse oprydningsopgaver
Elever fra 7.-9. klasse

Oprydning kontor
Tine

Oprydning Hyggen og kælder
Anette
Minna

