Nr. Lyndelse Friskole

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

Tirsdagsnyt den 26-06-2018
Kommende aktiviteter:
D. 27. juni
D. 28. juni

D. 29. juni
D. 9. august

Festivaldag Mini-Spiren til og med 8. klasse
Festivaldag Mini-Spiren til og med 8. klasse
Fællesspisning
Dimission 9. a og 9. b. kl. ca. 19.30
Sidste skoledag fra 8.00-12.50
Første skoledag efter ferien. Alle møder kl. 8.00. Skoledagen
slutter kl. 11.0.

Sommerfestival 28/6
Så er vi klar til festival, den løber af stablen den 28/6 fra kl 10 – 13.30 og igen fra kl 15.3017.30.
Der vil være mulighed for at købe forskellige ting.
Prisliste:
Billeder 5 kr
Kage og saftevand/kaffe 5. Kr
Toast 5. Kr
Slush ice 5. Kr
Popkorn 5. Kr
Eleverne må max medbringe 25 kr - gerne i 5 kr.
De skal, som de plejer, medbringe madpakke og drikkedunk, da der ikke er mad nok til at
spise sig mætte.
Udover dette vil der være rig mulighed for at prøve sjove og hyggelige aktiviteter, som er
gratis.
Dimission d. 28. juni fra ca. 19.30 til ca. 22.00
Kære 9.a og 9.b
Jeres tid på Nr. Lyndelse Friskole er ved at være ende.
Tak for alle de mange gode år, vi har haft sammen og held og lykke fremover.
Vi håber selvfølgelig, I vil komme forbi og hilse på en gang imellem 😊
Inden I tager afsted, vil vi dog gerne tage ordentlig afsked med jer og jeres forældre –
søskende er også velkomne.
Derfor vil vi gerne invitere jer til dimission torsdag d. 28. juni kl. 19.30 (lige efter
fællesspisning) Her vil være taler, sange m.m., og I skal selvfølgelig også have udleveret
jeres afgangspapirer.
Vi ser frem til et par hyggelige timer sammen med jer og jeres familier.
Med venlig hilsen
Lærerne på Nr. Lyndelse Friskole

Første skoledag efter sommerferien
Første skoledag efter ferien er torsdag den 9. august fra kl. 8.00-11.00.

Afsked Kim
På fredag vil vi tage afsked med Kim i forbindelse med morgensang.

Farvel til Line og lidt på gensyn
Line har sidste arbejdsdag hos os i morgen, men hun har lovet, at hun fortsat gerne vil
være vikar her hos os, så det bliver heldigvis på gensyn.

Fællesspisning
Husk fællesspisning på torsdag.
Husk eget service, drikkelse og kød samt tæppe til at sidde på.

Skema
Der arbejdes på, at eleverne forhåbentlig kan få skema med hjem onsdag eller torsdag i
denne uge.

Kalender
Kalender for næste skoleår bliver lagt ud på intra i løbet af uge 27

Sidste skoledag inden ferien
Vi starter med hygge i klassen, hvorefter vi skal ud på et løb rundt på skolen. Skoledagen
slutter 12.50

Rigtig god sommerferie til alle

