Nr. Lyndelse Friskole

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

Tirsdagsnyt den 12-06-2018
Kommende aktiviteter:
D. 14. juni
D. 15. juni
D. 18. juni
D. 19. juni
D. 20. juni
D. 21. juni
D. 25. juni
D. 26. juni

D. 27. juni
D. 28. juni

9.a. skal til prøve i engelsk
9.a skal til prøve i engelsk
1.- 8. klasse skal på dyrskue
9.b. skal til prøve i naturfag
Forældremøde i kommende 0. klasse kl. 17.00
9.a. til prøve i tysk
9.a. til prøve i tysk
Forældremøde kommende 1. klasse kl. 17.00
9.a. skal til prøve i matematik
9.a. skal til prøve i matematik
9.b. skal til prøve i samfundsfag
Festivaldag Mini-Spiren til og med 8. klasse
Festivaldag Mini-Spiren til og med 8. klasse
Festivaldag Mini-Spiren til og med 8. klasse
Fællesspisning
Dimission 9. a og 9. b. kl. ca. 19.30

Velkommen til Dorthe
Efter sommerferien starter Dorthe Dyhre her hos os. Dorthe er 29 år. Hun skal bl.a.
undervise i tysk.
Vi håber, du vil falde godt til på skolen 😊
Vi har også fået ansat en vikar for Carsten. Nærmere besked følger 😊

Dyrskue
På fredag d. 15. juni skal 0.-8. klasse på dyrskue. Børnene skal derfor medbringe
”turtaske” med madpakke og drikkedunk. Derudover skal de have tøj med/på efter vejret.
2.-8. klasse må have 30 kr. med til eget forbrug. I 0.-1. klasse køber klasselærerne noget
fælles for klassekassen. Vi kører fra skolen kl. 8.30 i busser og skal retur fra dyrskuet kl.
13.00. Skoledagen slutter kl. 13.35.
Vi glæder os til en hyggelig dag.
Festival
Torsdag d. 28. juni afholder vi en festival her på skolen. Festivalen bliver delt op i 2 dele.
Første del er for inviterede skoler i tidsrummet 10.00-13.30. Anden del bliver for forældre,
søskende og bedsteforældre i tidsrummet 15.30-17.30. Hver klasse kommer til at stå for
en bod/aktivitet, og der vil også blive sat en scene op, hvor klasserne optræder med
musik. Det er derfor vigtigt, at alle elever også deltager i anden del.
Tirsdag og onsdag op til festivalen er forberedelsesdage, hvor alle møder kl. 8.00 og har fri
13.35.
Vi glæder os til at se jer til et brag af en festival☺

Dimission d. 28. juni fra ca. 19.30 til ca. 22.00
Kære 9.a og 9.b
Jeres tid på Nr. Lyndelse Friskole er ved at være ende.
Tak for alle de mange gode år, vi har haft sammen og held og lykke fremover.
Vi håber selvfølgelig, I vil komme forbi og hilse på en gang imellem 😊
Inden I tager afsted, vil vi dog gerne tage ordentlig afsked med jer og jeres forældre –
søskende er også velkomne.
Derfor vil vi gerne invitere jer til dimission torsdag d. 28. juni kl. 19.30 (lige efter
fællesspisning) Her vil være taler, sange m.m., og I skal selvfølgelig også have udleveret
jeres afgangspapirer.
Vi ser frem til et par hyggelige timer sammen med jer og jeres familier.
Med venlig hilsen
Lærerne på Nr. Lyndelse Friskole

