Nr. Lyndelse Friskole

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

Tirsdagsnyt den 16-05-2017
Uge 20:

D. 16-19. maj
D. 24. maj.
Uge 22:
D. 31. maj og 1. juni
D. 1. juni
D. 1. juni
D. 31. maj - 2. juni
D. 6. juni
D. 6. juni
D. 12. juni
D. 19. juni

5. klasse lejrskole på Læsø sammen med
Marianne og Julian
9. klasse lejrskole i Tjekkiet sammen med Irene
og Tine
8.b. lejrskole i København sammen med
Henriette og Jens
9. klasse har sidste skoledag.
7. klasse lejrskole på Bornholm sammen med Bitten og Peter
9. klasse til prøve i mundtlig dansk
Spireshow.
9. klasse eksamen mundtlig dansk
4. klasse lejrskole på Ærø sammen med Henriette og Kim
Om fotografering
9. klasse eksamen mundtlig engelsk
9. klasse eksamen Naturfag
9. klasse eksamen Idræt

SFO-modul skoleåret 2017-2018
Såfremt der skal ændres i tiden i SFO pr. 1. august, skal I henvende jer til kontoret inden
1. juni.
3. klasse er automatisk udmeldt!

Fripladstilskud 2017-2018
Det er nu muligt at søge om fripladstilskud for skoleåret 2017-2018 til både skole og SFO.
Hvis man vil søge om andel i tilskudsbeløbene, SKAL man henvende sig til kontoret og få
udleveret et ansøgningsskema.
Det er den enkelte families indkomst, der er bestemmende for, om man kan tildeles
tilskud.
Ansøgningsskema i udfyldt stand skal være kontoret i hænde senest den 1. september.
Fordeling af tilskuddet vil finde sted i januar 2018.
”Hørebøffer”
Vi har efterhånden er del undervisningsmidler, hvor der er
lyd til - og ofte har eleverne brug for at sidde hver for sig
og i eget tempo lytte til de forskellige tekster, musikstykker,
interviews osv.
Alle elever skal derfor (helt på linje med penalhus, blyanter,
lineal) have et sæt ”hørebøffer” liggende i tasken – så de
altid kan lytte uden at forstyrre hinanden indbyrdes.
Så derfor: husk hørebøfferne.

Kirsten har jo fået nyt arbejde. Tillykke med det og vi ønsker dig god vind fremover.
Kirstens sidste arbejdsdag her hos os er mandag d. 29. maj og den dag
er der forældrekaffe i Spiren, hvor nuværende og tidligere forældre har mulighed for at
sige farvel til Kirsten.
Forældrekaffen er fra klokken 14 til 16.
SFO
Der er lukket i Spiren fredag den 26. maj (dagen efter Kristi Himmelfart).

