Lødderup Friskole
Degnestræde 11
7900 Nykøbing M

Fredagsbrev 20. januar 2017 (www.fritime.dk)
Hjemmesiden –den uendelige historie
Der er nu ved at være styr på det nye grundsystem.. Der er dog en del fejl i opsætningen, hvor siderne og
oplysninger ligger noget spredt. Dette får vi styr på 2. februar. Så kan I ikke finde, de oplysninger i har brug
for, så kig lige i en af de andre ”kasser” og ellers kontakt os.
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.

Mellemtrin

Overnatnings-læsning

Der er tale om virkeligt hårdt arbejde
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3.- 4. årg. Teater fredag 27. januar
De skal se teater på Ø. Jølby Skole kl. 11.30. De forventes retur ca. kl. 13.
4. årg.
 Samtaler bliver 25. januar.
6. årg.
 Samtaler tirsdag d. 28. februar. Tidsplan er udsendt.
Overbygning

7.- 9. årg.
 Idrætsdag på Sydvestmors Friskole onsdag d. 25. januar med de øvrige friskoler.
Husk idrætstøj både til inden- og udendørsaktiviteter. De kører fra skolen 8.13 og
er tilbage på skolen ved 13.30- tiden.
8.- 9. årg.
 Eleverne tager til erhvervsuddannelsernes store Skill-konkurrence i Ålborg torsdag
d. 26. januar. De kører fra skolen kl.8 og forventes tilbage på skolen kl. 14.30

SFO
Tweens:
Tirsdag: Pastasalat
Onsdag: Hotdogs
Torsdag: Boller & kakao

God weekend
Frank
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