Nr. Lyndelse Friskole

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

Tirsdagsnyt den 07-11-2017
Kommende aktiviteter:
D. 7. november
Samtaler 8. klasse
D. 8. november
Samtaler 8. klasse
D. 15. november
UU-forældremøde for 8.-9. klasses
forældre på Hjemly Friskole fra 19.0021.00. Indbydelsen er sent på intra.
D. 15. november
Samtaler 0. klasse
D. 16. november
Samtaler 0. klasse
D. 17. november
Pædagogisk dag for pædagoger og lærere. Skoledagen slutter kl.
12.50
D. 22. november
Samtaler 9a
D. 23. november
Samtaler 9.a.
D. 28. november
Samtaler 9b
D. 29. november
Samtaler 9b
D. 1. december
Klippe-klistre-dag
D. 2. december
Julebazar
Paneldebat med lokalpolitiker ved Jeppe Søe – i friskoleregi.
D. 8. november fra kl. 19.00-21.00 er der vælgermøde på Sdr. Nærå Friskole i
foredragssalen.
Kom og hør Jeppe Søe holde oplæg om den danske skolelov og de frie skolers rolle i
vores lokalsamfund, og deltag i og lyt til den efterfølgende paneldebat mellem
lokalpolitikerne.

Hjælp søges
Fredag d. 17. november har vi pædagogisk dag. Skoledagen slutter derfor kl. 12.50.
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 12.50-16.30. 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 

Fra Spiren
Jacob, der har været vores faste vikar, skal nu ud og rejse. Jacob har dækket Kirstens
skema indtil nu. Bjarne, der tidligere har været ansat her, vil tage timerne i Spiren indtil
vores nye afdelingsleder, Henriette, starter 1. december.
Så god tur til Jacob og velkommen til Bjarne.

Bus
Hvis I oplever, at der er ting, der ikke fungerer, som det skal i
forbindelse med skolebuskørsel, er det vigtigt, at I
kontakter/orienterer mig.
Jeg snakker løbende med busselskabet om de ting, som jeg
hører fra jer forældre eller jeres børn, og hvis jeg ikke hører
nærmere, så regner jeg med, at problemet er løst. Så husk
lige at sige til, hvis det ikke er tilfældet, eller hvis I oplever nye ting.
Mvh Tine

Fra Friskolernes Kontor:
Magasinet Friskolen udkommer otte gange om året og beretter i tekst og billeder om den
fantastiske verden, du er en del af som friskolemenneske.
Hent appen og læs nu…
Iphone/Ipad: https://itunes.apple.com/dk/app/magasinet-friskolen/id1229094151?mt=8
Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=dk.friskolen.areader
Computer:
magasin.friskoler.dk
Pssst...vil du hellere have et trykt magasin, så kan du bestille det på
www.magasinetfriskolen.dk eller via kontoret på din friskole.
(Læs nærmere på bilag vedlagt dette tirsdagsnyt)

Fra Friskolernes Kontor:
Invitation til forældre, lærere, ledere, pædagoger, bestyrelser og andre interesserede.
(Læs nærmere på bilag vedlagt dette tirsdagsnyt)

