Nr. Lyndelse Friskole

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

Tirsdagsnyt den 16-01-2018
Kommende aktiviteter:
D. 16. januar
Samtaler 5. klasse
8. klasse rusmiddel-seminar
Forældremøde 8. klasse fra 17-17.40,
hvorefter 8. klasse viser, hvad de har lavet
D. 17. december
7.-9. klasse til forestilling i forbindelse med
Kulturel Rygsæk 12.30-13.30
Samtaler 2. klasse
Samtaler 4. klasse
Samtaler 5. klasse
D. 18. januar
Samtaler 4. klasse
D. 23. januar
Samtaler 1. klasse
D. 24. januar
7.-9. klasse Workshop fra 8-11 – kulturel rygsæk
D. 25.- 26. januar
7.-9. klasse hockeystævne i 24 timer
Uge 5
9.a og b laver projekt
D. 30. januar
Samtaler 3. klasse
D. 1. februar
Samtaler 3. klasse

Fællesspisning
Rikke og jeg har iført os skåneærmer og forklæde og er klar
til at lave dejlig mad til jer alle, til fællesspisning på skolen, d.
23. januar 2018 kl. 18.00.
Menuen er kylling i karry, med ris, kålsalat og brød. Det ville
gøre os glade, hvis tilslutningen er stor denne gang.
Tilmelding foregår ved at I indbetaler kr. 20,00 pr. person på konto 6810 4402976 eller på
mobile Pay 20207117 påfør navn og klasse!
Kh. Rikke Vett-Samuelsen & Eva Rambrand.

Velkommen til….
Sophia, som er startet i 3. klasse.
Vi håber, du og din familie vil falde godt til.

Kære alle forældre
Traditionen tro, så er det 8. klasse der står for arrangementet til årets FORÆLDREFEST.
I år afholdes forældrefesten lørdag den 10. marts – se vedhæftede invitation.
MEN for, at denne fest kan blive en succes, så har vi brug for STOR opbakning fra jer
forældre

Det plejer at være en SUPER sjov og RIGTIG hyggelig
aften.
Så derfor, vil vi gerne opfordre jer forældre, til at støtte op
om denne årlige begivenhed, som helt sikkert bliver en sjov
og festlig aften.
SÅ MELD JER TIL OG KOM OG NYD EN FANTASTISK
AFTEN MED EN MASSE FANTASTISKE MENNESKER 🙌
Som de forgående år, kan man sidde klassevis, skriv blot hvilken klasse man gerne vil
sidde ved, når I indbetaler til festen.
HÅBER RIGTIG MANGE HAR LYST TIL AT DELTAGE😊

VIGTIGT: Pædagogisk dag
I november måned havde vi en pædagogisk dag omhandlende positiv psykologi. Første
del var en mere teoretisk del, hvor 2. del, som vi mangler, er en mere praktiske del. Denne
del vil vi rigtig gerne hurtig i gang med.
Vi afholder derfor pædagogisk dag d. 20. februar fra kl. 8.00. Vi har haft kontaktet Odense
Lærerseminarium for at høre, om de havde nogle studerende, som de kunne sende ud i
skoleovertagelse denne dag, men det kunne desværre ikke lade sig gøre, så derfor
efterlyser vi forældre, der gerne vil stå for undervisningen denne dag fra 8.00-13.35.
Vi har tidligere haft forældre til at ”overtage undervisningen” – med stor succes 
Her har der været forskellige modeller:
- Man har bedt lærerne komme med noget stof, som der skal arbejdes med denne
dag.
- Et par forældre fra samme klasse har slået sig sammen og har lavet et program
(fagligt eller socialt) til ens børns klasse – på skolen eller hjemme.
- Man har som forældre en viden/erfaringer, som man kommer og underviser
i/fortæller om. ( arbejde, rejser m.m.)Det kan være i egne børns klasser eller på et
egnet klassetrin.
- Forældre har delt dagen op imellem sig, så det ikke var så lang tid.
Vi vil rigtig gerne hurtigst muligt høre, om der er nogle forældre, der vil hjælpe os denne
dag. Skriv gerne, hvilken klasse og lidt om, hvad I har tænkt jer – om det er lærerne, der
skal komme med noget, eller I hellere selv vil stå for planlægning m.m.
Henvendelse til Tine. I er også velkomne til at kontakte Tine for yderligere oplysninger.
GENOPSLAG 😊
Sponsorpræmier til hockeystævnet 2018
I januar 2018 afholdes vores tilbagevendende 24-timers
hockeystævne mod Højby Friskole hos os på hjemmebane. Vi
vil gerne, som arrangører, belønne hver enkelt spiller med en
lille præmie på et eller andet tidspunkt i løbet af turneringen.
Vi har derfor brug for små sponsorgaver (kan være alt mellem
himmel og jord) til de ca. 150 elever, som er involveret. Vi
håber meget, at I kan være behjælpelige med at finde
sponsorpræmier, evt. i forbindelse med jeres arbejdsplads,

forening eller hvad man nu kan finde på loftet ….
Præmierne kan afleveres til Tine.
På forhånd tak.
Mvh
Bettina, Peter, Irene, Sigurd

Vedrørende mails på intra
En del forældre vælger at sætte mig på som cc, når de sender en besked til klassens
forældre eller til lærerne/pædagogerne.
Det er man også velkommen til, hvis man tænker, at det er fint, jeg er orienteret om det,
eller man blot er i tvivl, om jeg også skal have beskeden. Jeg tager det derfor heller ikke
for mere end en orientering, og derfor svarer jeg heller ikke på disse mails, ligesom jeg
heller ikke går ud fra, at I tænker, jeg skal handle på dem.
Hvis man sender en mail, som man forventer, jeg skal svare på eller handle på, skal jeg
derfor bede jer sende den direkte til mig – så ved jeg det er en mail, I forventer svar på 
Venlig hilsen Tine

