Lødderup Friskole
Degnestræde 11
7900 Nykøbing M

Fredagsbrev 7. april 2017 (www.fritime.dk)
Generalforsamling 6. april
På generalforsamlingen blev der valgt tre nye medlemmer til
bestyrelsen; Tommy Nielsen (Emma 7. årg.), Morten Bech
(Kristian Spirer), Anja Bundgaard (Sara 0. årg.).

Billeder fra en hverdag, hvor de store tager et stort ansvar for
de yngres læring

Fagfordelingsmøde
Fredag d. 21. april starter vi processen i forhold til næste skoleårs planlægning af undervisningsopgaver. Vi
slutter derfor skoledagen kl. 12.50.
Idræt efter påske
Efter påske vi idrætsundervisningen fortrinsvis foregå udendørs. Husk derfor tøj efter vejrudsigten.

Fælles forskønnelsesuge
Ugen har stået i forskønnelsens tegn og har været en
fantastisk uge med stort engagement fra alle. Der
bliver en helt ny oplevelse at komme ind på skolen,
så kom forbi og se det flotte resultat.
Én elev påpegede, at vi havde grebet opgaven
forkert an, hvis vi skulle have fokuseret på resultatet:
”Vi skulle have startet med dig, hvis det skulle nytte
noget!”
Johanne 5. årg.
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Klasseinfo:
Indskoling

Mellemtrin

2. årg.
Der kæmpes med 6-tabel.
Indskolingen teaterforestilling torsdag d. 20. i Vils
Der er teaterforestilling i Midtmors Sport, som eleverne skal se. Det foregår i den
almindelige skoletid
Udeskole efter påske
Vi får brug for cyklerne efter påske, hvor vi i perioden efter påske vil cykle ud til de
aktiviteter vi vil arbejde med. Så måske trænger cyklerne til et kærligt eftersyn efter en
lang mørk vinter☺ Vi starter ud med en tur til Legind i udeskolen. Husk madpakke og tøj
efter vejret.
6. årg. matematik efter påske
Eleverne må meget gerne medbringe PC til matematikundervisningen i perioden efter
påske. Hvis man ikke har mulighed for selv at medbringe, har vi PC’ere til låns på skolen.

Overbygning

8. årg. Sundhedsplejerske
Der er samtaler med sundhedsplejersken fredag d. 21. april.

SFO
Spirerne:
20 nye spirer startede i mandags, og de er faldet rigtig godt til. I ugens løb har vi bl.a. dekoreret
påskeæg og lavet små opgaver (lektier, som de kalder det) Børnene har selv måttet vælge, og de var
meget interesserede i, hvad opgaverne gik ud på. Frederiks mor har foræret os en masse frø og
potter, så nu venter vi spændt på at bl.a. peberfrugter, ærter, rødbeder, basilikum og salater
begynder at spire.
I ugen efter påske begynder vi med at gå til morgensamling.
Påskeferie:
Er man tilmeldt sfo i påskeugen skal børnene være her senest kl. 9.00, holder man en fridag, bedes
man melde afbud på tlf. 51 36 98 58. Vi samarbejder med børnehaven.

God påske
Frank
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