Lødderup Friskole
Degnestræde 11
7900 Nykøbing M

Fredagsbrev 13. januar 2017 (www.fritime.dk)
Hjemmesiden
Som I måske har bemærket, så har vores hjemmeside været ret besværlig gennem det sidste halve år. Vi får
den derfor sat over i et nyt format. Det skal efter planen være færdigt på mandag. Men når det frejer sig om
IT!!! Der er dog håb for, at det vil blive i orden
Sæt X i kalenderen 2. februar kl. 19
Birk Christensen, der har baggrund i bl.a. Børns vilkår, kommer og fortæller om bl.a. mobning.
Foredraget er del af den række foredrag, der har været gennem de sidste år om børns behov og forældre/læreres
udfordringer. Foredraget er gratis, så tag en kollega/ven med og få en hyggelig og lærerig aften sammen.
Der bliver sendt en plakat med fredagsbrevet, som I gerne må videresende til interesserede.
Frist for forslag til generalforsamlingen 1. februar 2017
Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 1. februar. Generalforsamlingen afholdes
torsdag d. 6. april.
Nyt år med lus
Året var ikke mange dage gammelt før vi fik melding om, at lusene også er kommet med ind i det nye år. Vi
har melding fra mellemtrinnet om at der er behov for tjek. Nu er der også meldt om lus i indskoling og
overbygning.

Fredag på kælkebakken
Vi tog et pa timer ud i fredags til at udnytte snefaldet
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Lødderup Friskole
Degnestræde 11
7900 Nykøbing M
Mellemtrin

Overbygning

Mellemtrinnet har arbejdet med solsystemet

3./4. årg.
 Der er overnatning på skolen torsdag d. 19/1
4. årg.
 Samtaler bliver 25. januar. Der kommer tidsplan.
6. årg.
 Specialtandlæge torsdag d. 19/1
Specialtandlægen kommer og undersøger behov for tandretning torsdag.
7. årg.
 Skole-hjemsamtaler tirsdag d. 17/1 og torsdag d. 19/1. Sæt X i kalenderen. Der
kommer en tidsplan.

SFO
Tweens:
Tirsdag: Pasta og kødsovs
Onsdag: Pølsemix
Torsdag: Pitabrød
Vinterferie uge 7 - Tilmelding til pasning i efterårsferien
Tilmelding senest fredag d. 20 januar. Der hænger ligeledes en tilmeldingsseddel på opslagstavlen i
garderoben. Vi vil gerne have en tilbagemelding fra alle - også hvis dit barn holder fri.
Der er lukket for senere tilmelding.
Vi vil gerne have så præcis en tilmelding som muligt, da vi desværre hver gang oplever at det kun er ca.
halvdelen af de tilmeldte børn der møder op, og det er spild af personale ressourcer.
Navn:__________________________
Fri hele ugen_____
Mandag d. 13/2 fra kl.____ til kl._____
Tirsdag d. 14/2 fra kl._____til kl._____
Onsdag d. 15/2 fra kl._____til kl._____
Torsdag d. 16/2 fra kl. _____til kl._______
Fredag d. 17/2 fra kl.______ til kl._______
God weekend
Frank
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