Nr. Lyndelse Friskole

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

Tirsdagsnyt den 23-10-2018
Kommende aktiviteter:
D. 24. oktober
D. 25. oktober
D. 26. oktober
D. 29. oktober
D. 30. oktober
D. 1. november
D. 2. november
D. 5. november
D. 8. november
D. 12. november
D. 13. november
D. 14. november

D. 15. november

7. og halvdelen af 8. klasse skal have
førstehjælpskursus. Dagen slutter kl. 15.00
Spiren by Night
Personalet skal på Fælles Friskoledag med de andre friskoler i
Faaborg Midtfyn Kommune. Skoledagen slutter derfor kl. 12.00
7. klasse Kulturel Rygsæk 8.30-9.30 samt 11.00-12.00
8. og 9. klasse Kulturel Rygsæk 8.30-11.00
Åben Skole 16.00-18.00
7.-9. klasse Kulturel Rygsæk 11.00-11.30
Kulturel Rygsæk 8.-9. kl. 13.00-14.00
SSP 6. klasse 10.30. SSP-forældremøde for 6. klasses forældre
17.00
4. og 5. klasse Kulturel Rygsæk 12.00-15.00
6. klasse Kulturel Rygsæk 12.00-15.00
9. klasse samtaler
UU Sydfyn holder forældremøde for 8. og 9. klasses forældre
vedr. uddannelsesvalg. Mødet foregår på Hjemly Friskole fra
19.00-21.00.
Samtaler 9. klasse

Efterlysning.
Vi har ledt og ledt.. Desværre har vi ingen fundet - så derfor....
Er der nogen der har kastanjer, vil vi meget gerne modtage
disse i Spiren.
Tak for opbakningen til Spiren by night, vi glæder os til at se jer
på torsdag.

Åben skole d. 1. november fra kl. 16.00-18.00
D. 1. november holder vi Åben Skole, hvor alle interesserede kan komme og se skolen.
Der vil være forskellige værksteder, musikalske indslag, udstillinger m.m. Der vi ligeledes
være mulighed for at snakke med ansatte, forældre og elever.
Vi inviterer de kommende børnehaveklassebørn til denne dag, men I må meget gerne
også opfordre andre, der kunne være interesserede i at se vores skole, til at kigge forbi.

Hjælp søges
I forbindelse med Åben Skole efterlyser vi forældre, der vil bage pølsehorn og
minipizzaer/pizzasnegle, så de, der kommer på besøg, kan få lidt at spise.
Maden skal leveres på frost senest d. 1. november om morgenen. Man får selvfølgelig
sine udgifter refunderet 
Har man mulighed for at hjælpe til, skal man henvende sig til Tine hurtigst muligt.

Tak til alle jer
Der hjalp til ved skolernes motionsdag. Det var dejligt at både forældre og bedsteforældre
havde mulighed for at hjælpe, og eleverne satte også pris på, at der pludselig dukkede en
bod op med forfriskninger 😊

Det er mørkt
Vi oplever desværre en del mørke cyklister i øjeblikket. Så husk derfor at
have ordentligt lys på cyklen.

Husk at skoledagen slutter kl. 12.00 på fredag pga. ”Fælles Friskoledag” for
personalet.

Busbørn
Når vi har særlige arrangementer, hvor skoledagen slutter
tidligere end det normale skema, og hvor der ikke kører
busser, må busbørn gerne gå i Spiren, indtil deres bus
kommer, også selvom de er ældre end 3. klasse. Man skal
dog på forhånd give Spirepersonalet besked herom.

I den kommende tid har vi fokus på litteratur og spoken word i danskundervisningen i 7. 8.
og 9. klasse.
Dette forløb er en del af Den kulturelle rygsæk i Faaborg-Midtfyn Kommune.
Det foregår i uge 44. Eleverne skal møde udøvende litterære kunstnere, præsenteres for
kulturbærende forfattere og litterære værker. 8. og 9. klasse skal til minikoncert og på
workshop med Mund De Carlo og til Booktalks med bibliotekets litteraturformidlere. 7.
klasse skal til forfatterforedrag og workshop med Nicole Boyle Rødtnes og Bjarke Schjødt
Larsen.
Se næste side!!!

