Nr. Lyndelse Friskole

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

Tirsdagsnyt den 09-10-2018

Kommende aktiviteter:
D. 12. oktober
D. 23. oktober
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

Motionsdag. Skoledagen slutter 12.50
9. og halvdelen af 8. klasse skal have
førstehjælpskursus. Dagen slutter kl. 15.00
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

Fællesspisning
Så er det tid til fællesspisning - sæt derfor allerede nu kryds ved
ONSDAG D. 7. NOVEMBER KL. 18.00.
Menuen er pasta og kødsovs med årstidens grøntsager til.
Prisen er 25 kr. pr. person - tilmelding og betaling skrives ud her på tirsdagsnyt på den
anden side af efterårsferien.
Vi håber på god opbakning, så vi kan holde denne tradition ved lige.
Vh.
På vegne af fællesspisningsholdet – Stine
Skolernes Motionsløb 2018
Så er det på fredag, vi skal løbe!
Dagen starter med forskellige aktiviteter og lege, inden 0.-6. kl. skal ud på ruten. 7.-9. kl.
har enten mulighed for at spille hockeyturnering eller løbe. Husk, tøj der passer til vejret.
Tak til de forældre/bedsteforældre der har meldt sig under fanerne som "trafikposter",
således at vores børn kan komme sikkert rundt på ruten. (Vi mødes på lærerværelset kl.
10.40).
Dagens program:
08.00 – 08.15
08.15 – 08.20
08.30 – 10.00
10.00 – 10.30
10.30 – 11. 00
11.00 – 12.30

Morgensang
Info i salen
Aktiviteter
Frikvarter
Opvarmning
Motionsløb

12.30 – 12.40 ”opsamling” i klasserne – uddeling af diplomer
12.40 – 12.50 Afslutning i salen
Vi ses til en sjov og aktiv dag!
Dorthe og Irene
Hjælp søges – Vi mangler 1 voksen.
Fredag d. 26. 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 ☺

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.
Tak for en god skolefest i fredag ☺
En særlig tak til 6.-7. klasse for en flot forestilling, og til 4. klasses forældre, som stod for
caféen, samt 8. og 9. klasse som stod for biograf og diskotek. Det er dejligt, at I vil gøre en
ekstra indsats til glæde for os alle, der deltog i skolefesten.

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.

