Nr. Lyndelse Friskole

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

Tirsdagsnyt den 06-02-2018
Kommende aktiviteter:
D. 6. februar
D. 8. februar
D. 20. februar
Uge 9
D. 1. marts
D. 5. marts
D. 6. marts

9. klasserne fremlægger projekt
Fastelavn for 0.klasse-6. klasse
Personalet har pædagogisk dag indtil kl.13.30
Fordybelsesuge 0.kl-9.klasse
Forældremøde kommende 0.klasse/mini-spiren
Volleystævne
Fagdag 0.klasse - 9. klasse

Generalforsamling 12. april 2018
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være skolen skriftligt i hænde
senest den 1. marts.

Fastelavnsfest 4.-6. klasse.
Husk der er fastelavnsfest på torsdag kl. 18:30 - 21:00.
Kom udklædt! Vi glæder os rigtig meget til at se en hel masse flotte,
grimme, skræmmende og yderst fantasifulde udklædninger!
Hilsen Kim, Marianne, Louise og Julian

Fastelavn i 0.kl.-3.kl
Torsdag d. 8. feb. Holder vi fastelavn for 0.kl. – 3. kl.
Festen foregår i skoletiden fra kl. 12.00 – kl. 14.00.
Vi starter dog lidt før med klipning af pynt i klasserne fra kl. 10.05.
Efter madpakker og frikvarter er det omklædningstid og efterfølgende tøndeslagning, sang
og musik i den pyntede sal. (der skal altså ikke klædes om hjemmefra). Traditionen tro er
der fastelavnsboller og juice til alle. Udgifterne til dette tages fra klassekassen.

Pædagogisk dag d. 20. februar fra 8.00-13.35
Så ser det ud til, at det kan lykkes for os at gennemføre den pædagogiske dag. Tak til alle
jer, som har meldt jer til at overtage undervisningen/dagen. Dejligt at det kan lade sig gøre

Spiren har åben om morgenen, ligesom den plejer, og den åbner igen 13.30 – 16.30
Vi har morgensang fra 8.00-8.10. Den står lærerne for.
Lærerne går også med ud i klasserne lige efter morgensang og tjekker, at alle er der.
Klokken 13.35 har 4.-7. klasse fri. Spirebørn skal i Spiren. Spirepersonalet kommer in i
klasserne kl. 13.30 og krydser børnene af.

Jer forældre, der har meldt sig til at stå for dagen, vil blive kontaktet af jeres barns
klasselærer, således at man har en klar aftale om, hvad der skal ske, og hvor meget I
gerne vil have lærerne har planlagt for jer.
Hvis der stadigvæk er forældre, der har lyst til at hjælpe til, er det kun rart med lidt ekstra
hænder – Giv gerne Tine besked..
Oversigt over klasserne:
Klasse
0.kl

Forældrehjælp
Jacob – vores faste vikar- er
her hele dagen
Tokes mor fra 11.00-13.35

1.kl

Mie – vores tidligere faste
vikar – er her hele dagen
Nikolajs far 1.-3. lektion
Ellens far 4.-6. lektion
Karoline N´s mor 1.-3.
lektion
Nikolajs far fra 2. klasse 4.6. lektion
Sophias mor hjælper hele
dagen, men kan blive nødt
til at køre og er der måske
heller ikke fra start.
Jens´ mor m. fl. – hele
dagen
Julias mor – hele dagen
Malthes far – hele dagen
Chilis far – hele dagen

2.kl
3.kl

4. kl
5. kl
6. kl
7. kl

8. og 9. klasse arbejder hjemme med afleveringsopgaver som skal afleveres, når dagen er
slut. I får nærmere besked på intra

Nu:

59 tilmeldte
48 tilmeldte



”Om vi kommer til Nr. Lyndelse
10-3. Eller 10-4, som man siger.
Ja, vi får at se. Vi siger ikke
noget, hvis nu det skal være en
surprize. Sez. Og knuzzz …”
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