Nr. Lyndelse Friskole

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

Tirsdagsnyt den 24-01-2017
D. 25. januar
D. 26. januar
Uge 5:
D. 30. januar
D. 1. februar
D. 2. februar
D. 6. februar
D. 7. februar
D. 8. februar
D. 9. februar
D. 24. februar

Fagdag bh.kl-9.klasse
Samtaler 2.- 5. klasse
Samtaler 5. klasse
9. klasse projektopgave
Forældreforedrag fra 19.00-21.00 ”Seje
forældre og børn på egne ben”
Samtaler 3. klasse
Samtaler 3. klasse
Samtaler børnehaveklassen og 4.klasse
9. klasse fremlægge projekt fra 18.30
9. klasse fremlægge projekt fra 18.30
Samtaler børnehaveklassen og 4. klasse
Forældremøde 7. kl fra 17.00-ca 18.00, hvor vi får besøg af
skolens SSP-konsulent Rikke Laursten.
8.a og b. samt 9. klasse skal i teateret og se ”Intet” (Det heder
stykket )

Indbetaling af skolepenge og SFO
Januar måned er snart gået og der er stadig ALT FOR MANGE der endnu ikke
har indbetalt!
Få venligst dette bragt i orden!

FAGDAG
Børnehaveklassen har vintertema. Vi skal både bevæge os og være kreative så tøj, man
kan bevæge sig i og som godt må blive beskidt, er en god ide. Vh Thomas og Christine.
1.klasse: Vi skal både arbejde med engelsk og billedkunst, så husk en trøje, der gerne må
blive beskidt. Vh Trine
På fagdagen skal 2. Klasse have matematik. Vi skal spille mange forskellige talspil i
mange forskellige gruppesammensætninger. Jeg glæder mig til en hyggelig dag. Vh Irene
3. klasse skal på fagdagen arbejde med deres håndskrift. Vi skal reparere lidt på nogle
uvaner og arbejde med "dagligdagsskrift" og skønskrift. Vi skal snuse lidt til skriverytme og
sammenhængende skrift. Udover dette vil en del af dagen også indeholde noget
eventyrligt! Vh Louise
4.klasse kristendom/billedkunst:
Vi skal lære om og undersøge kalkmalerier, og også lave nogen selv. I forbindelse med
dette, skal vi op i kirken og lede efter kristne symboler, samt undersøge kirkens
malerier. Vh Bettina
5. klasse skal arbejde med mad, energi og energiforbrug. Vi skal lære om
energisammensætningen i mad, hvad vi har behov for at indtage og hvad der skal til for at
forbrænde den mad vi spiser. Eleverne kommer også til at skulle bevæge sig, de skal
derfor medbringe idrætstøj. Vh Julian

6. klasse: Matematik. Dagens helt overordnede fokus vil ligge på mundtlig matematik i
forskellige afskygninger. Eleverne bliver gruppevis sat i "matematiske" situationer, hvor de
skal formulere forskellige problemstillinger og søge at løse disse. Vh Sigurd
7. klasse: Vi skal have geografi, og arbejde med geologi og kort.Vh Peter
8.a. tysk! Deutsch macht Spass! Vi skal lege, bevæge os, være kreative, snakke masser
af tysk, lave lidt grammatik og bare have en supergod dag med fokus på “DEUTSCH”. Vh
Bitten.
8. b. biologi: Konsekvensen af en stigende efterspørgsel af sushi.
Sushi er den hurtigst voksende fastfood i Danmark, men hvilke konsekvenser har vores
efterspørgsel for naturen og hvad kan vi forbrugere gøre for at sikre bæredygtig og
biodiversiteten i verdenshavene. Vh Kim
9. klasse: naturfag. Vi skal arbejde med økonomisk, social og miljømæssig
bæredygtighed. Vh Jens
Vi glæder os til en spændende og lærerig dag. Vh lærerne.

Fællesspisning
Så prøver vi igen at arrangere en hyggelig
fællesspisning, og det bliver onsdag den 22.
februar kl. 18:00 til ca. kl. 19:00.
Medbring selv service og drikkelse til eget forbrug,
så klarer vi lækker, spændende og naturligvis
børnevenlig aftensmad.
Prisen er kun 25,- pr. person.
Tilmelding og betaling senest den 15. februar, enten via skolens fællesspisningskonto
6810 4402976, eller mobilepay til tlf. 2887 3315. Husk at anføre barnets navn og klasse.
Vi søger dog nogle forældre, der vil komme ca. kl. 17:30 og sætte borde + stole op i Det
Blå Rum. Kontakt Eva på tlf. 2020 7117 eller Kristina på tlf. 2887 3315.
Hilsen fra Eva & Kristina

Fotoseddel:
Alle børn har i dag fået en seddel med hjem vedr. tilladelse til brug af billeder.
I bedes alle udfylde den og give jeres barn den med retur senest d. 24. februar.
Sedlen skal afleveres til klasselæreren.

Fotografen kommer….
Onsdag d. 19. april. Nærmere besked kommer senere.

Husk at få jer meldt til forældreforedrag, der foregår mandag d.
30. januar kl. 19.00.
Vi håber meget, I vil bakke op om initiativet 

Velkommen til Kaya, der er startet i 5. klasse
Vi håber, du og din familie vil falde rigtig godt til her på skolen.

