Nr. Lyndelse Friskole

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

Tirsdagsnyt den 03-10-2017
Kommende aktiviteter:
Uge 40
0.kl - 5.kl har fordybelsesuge hele ugen
6. og 7. klasse laver musical hele ugen
8. klasse har projekt hele ugen
9. klasse er i praktik hele ugen
D. 6. oktober
Skolefest for alle elever, forældre og søskende 18.00-21.00
D. 11. oktober
Møde vedr. Julebazar kl. 17.00. Der skal komme mindst en
julebazars-repræsentant fra 1.-9. klasse.
D. 13. oktober
Skolernes motionsdag. Skoledagen slutter 12.50
D. 25. oktober
Spiren Open by Night 17.00-19.00
D. 26. oktober
SSP-forældremøde 2. klasse d. 26. oktober kl. 17.00-18.00.
Emne: Selvkontrol, social kapital og sociale medier.
SSP-forældremøde 4. klasse d. 26. oktober kl. 18.00-19.00
Emne: Selvkontrol, social kapital og sociale medier.
D. 27. oktober
Personalet skal til Fælles Friskoledag med de andre friskoler i
Fåborg Midtfyn kommune. Skoledagen slutter derfor kl. 12.00.

Spiren
Der er sneget en fejl ind på indbydelsen til Open by Night.
Det er ONSDAG den 25/10 og ikke torsdag den 25/10.
Efterlysning
Er der nogle forældre, der kunne tænke sig at stå for skoleårets første fællesspisning, så vi
kan få skudt en god tradition i gang igen.
Henvendelse til Tine

Hjælp søges
Fredag d. 27. oktober skal hele personalet deltage i en fælles friskoledag sammen med de
andre friskoler i kommunen. Skoledagen slutter derfor kl. 12.00. Vi efterlyser derfor
forældre, der har lyst til at ”overtage” Spiren fra 12.00-16.30, således at vi kan tage af sted
HELE personalet. 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 
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.

EFTERLYSNING
Til skolernes motionsdag fredag d. 13. oktober, skal vi som sædvanlig løbe en rute på 2
km omkring skolen. Derfor har vi brug for nogle forældre, som har lyst til at stå vagt ved de
trafikfarlige steder på ruten.
Hvis I kan hjælpe skal I kontakte en af undertegnede.
På forhånd tak
Mvh
Carsten og Irene
Til forældre i alle klasser - Samtykkeerklæring m.m.
Der er stadigvæk en del, der mangler at aflevere samtykkeerklæringen fra
sundhedsplejersken (9. klasse har ikke fået en og skal derfor ikke aflevere) og tilladelsen
til at udsende dagsordenen til generalforsamlingen pr mail. Begge dele er vigtige at få
afleveret, så sørg for at få det gjort i løbet af denne uge. Har man smidt blanketterne væk,
kan man få nye på kontoret.

Hjælp i forbindelse med stykket d. 6. oktober.
Vi efterlyser sminkører både til formiddagsforestillingen og til om
aftenen, klokken henholdsvis 8.30 og klokken 16.30
Henvendelse til Tine, Julian eller Marianne.

Skolefest
Fredag d. 6. oktober er der skolefest fra kl. 18.00-21.00.
Skolefesten er for alle skolens børn, samt forældre og søskende.
Traditionen tro starter skolefesten med 6.-7. skolekomedie. Derefter er der diskotek for alle
og hyggerum med biograf for de mindste.
Der vil være cafehygge for forældrene i salen.
4. klasses forældre står for caféen. 9. klasse sælger øl og vand og står for diskotek, og 8.
klasse står for biograf, hvor der også er mulighed for at købe lidt slik.
Vi ved af erfaring, at der kan være en del uro oppe foran scenen under forestillingen,
hvilket kan være til gene for skuespillerne. Da vi også gerne vil have, at det bliver en god
oplevelse for vores skuespillere og musikere, vil vi derfor gerne opfordre til, at børn, der
har svært ved at sidde stille i længere tid, sidder sammen med deres forældre.
Til skolefesten er børnene forældrenes ansvar hele aftenen. Det er derfor vigtigt, at man
ikke sender børn afsted til skolefest uden en forælder. Dette gælder dog ikke 8. og 9. kl.,
som har en særlig opgave til skolefesten.
Vi vil gerne minde om, at rygeforbuddet på skolens grund gælder alle døgnets 24 timer, så
der derfor heller ikke må ryges på skolens matrikel til skolefesten.
Da vi ved, at rigtig mange kommer denne aften, bedes I tage hensyn,
når I parkerer bilen. I bedes parkere sådan, at brede køretøjer også kan
komme forbi ude på vejen – dvs. der kun må parkeres i den ene side af

vejen. Skulle man have mulighed for at lade bilen stå hjemme, er det jo en fordel 
Vi ser frem til nogle gode og hyggelige timer sammen.

Café priser til skolefesten.
Tapas
kr. 40,00
Pizza
kr. 15,00
Lagkage
kr. 10,00
Alm. kage
kr. 5,00
Fransk hotdog
kr. 15,00
Kaffe og the
Vin pr. flaske

kr. 5,00
kr. 50,00

