Lødderup Friskole
Degnestræde 11
7900 Nykøbing M

Fredagsbrev 3. februar 2017 (www.fritime.dk)
Aktiviteter i vinterferien
På skolens hjemmeside ligger tilbud fra Morsø Kommune om aktiviteter, man kan deltage i som børn og
familier.
Indskoling

Mellemtrin

Overbygning

Samtaler
 Der afholdes samtaler i uge 9-10. Der kommer tidsplan.
 Sundhedsplejerske til 0. årg. fredag d. 24/2.
3. årg.
 Samtaler 28. februar. Der kommer tidsplan.
6. årg.
 Samtaler tirsdag d. 28. februar.
7. årgang
Vi havde træf med kommende elever til 8. årgang fra Ørding Friskole.
Der blev dystet, lavet mad og arrangeret en kommende fest.




.
Projektopgave
Der er projektarbejde i Kims og Britts timer.
Infoaften om Berlin torsdag d. 23/2 kl. 17
Efterfølgende er der drøftelse af Blå Mandag

9. årg.
 Der laves selvvalgt projektopgave. Der aftales vejledningstimer med Marianne og
John.

SFO
Flaskeskulpturer fra uge 6
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Lødderup Friskole
Degnestræde 11
7900 Nykøbing M

NAK OG ÆD for 2. klasse
Som mange af jer sikkert har hørt har 2. klasse bestemt at vi skal ud på en ekspedition Nak og æd en
ørred.
For at nedlægge alle rygter og for at alle ved, hvad der skal foregå er her en kort beskrivelse af
forløbet.
Tanken er at vi en dag i nær fremtid ”pjækker” fra skole for at drage ud i felten for at nakke en
ørred. Hvis vi har heldet med os vil vi efterfølgende dag tilberede et festmåltid hjemme i den lejr vi
har opbygget. Vi skal både stege koge og ryge fisken. (hvis vi ikk fanger fisk, spiser vi indmad fra
en gris)
Men inden vi når så langt, kræver det lidt planlægning:
 Vi skal først lære forskellige fisketeknikker,
 vi skal opbygge vores lejr
 og så skal vi se film om, hvordan de rigtige Nikolai og Jørgen Nakker og Æder.
Efter planen starter vi stille og roligt op efter vinterferien og regner med (hvis vejret tillader det), at
finalen er først i marts.
Vil man vide mere snak med Flemming i SFO’en.
I forbindelse med efterårsferien samarbejder vi med børnehaven. Husk at melde afbud, hvis dit barn
er tilmeldt, men holder en fridag.
SFO:51369858
Børnehaven:97725225

Tweens:
Madplan uge 8:
Tirsdag: toast m. skinke og ost
Onsdag: tacoskaller
Torsdag: pizza
God vinterferie
Frank
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