Lødderup Friskole
Degnestræde 11
7900 Nykøbing M

Fredagsbrev 21. april 2017 (www.fritime.dk)
SMID TØJET Danmark
Fra 1. maj- 9. juni bliver der, gennem Røde Kors, en landsomfattende indsamling af tøj og Lødderup Friskole
har meldt sig som offentligt indsamlingssted i denne periode.
Det vil sige, at vi sætter særligt fokus på nødhjælp og breder os ud over vores nærmeste lokalområde, hvor vi
jo i forvejen gør os bemærket med en Røde Kors-container. Vi vil gerne på ”danmarkskortet” og håber I vil
hjælpe med at udbrede og støtte op om den gode ide med en ordentlig forårsoprydning i klædeskabene rundt
omkring.
Tøjet afleveres på skolen (ikke i containeren), således at det kan blive vejet af før afhentning. Tøjet skal være
rent og tørt. Udenfor åbningstiden kan containeren selvfølgelig benyttes.
TV2 tøjindsamling
Hold desuden øje med det nye TV-koncept ”Projekt Smid Tøjet”, som kører på TV2 i perioden 14.-21. maj.
Indtægterne fra salget af genbrugstøj går til at støtte mennesker i nød og på flugt pga. krig og naturkatastrofer
samt til udsatte i Danmark
Kirsten Blegager
Bestyrelsen kostitueret
Søren Rasmussen formand
Pernille Juhl næstformand
Allan Jepsen kasserer
Dorte Møller sekretær
Morten Bech, Anja Bundgaard og Tommy Nielsen adhhoc
Krea-huset er godt i gang

Der knokles med projektet
Klasseinfo:
Indskoling
Mellemtrin

2. årg.
Der kæmpes med 7-tabel.
Idrætsdag for 3.-4. årg. tirsdag d. 25. april
Vi skal konkurrere med de øvrige friskoler i atletik på M.C. Holmskolens baner i
Nykøbing. Vi kører fra skolen kl. 8.45 og er tilbage på skolen kl. 12.45.
Udeskole
Onsdag skal Mellemtrinnet til Ejerslev Havn i forbindelse med udeskole. Medbring
madpakke og tøj efter vejrudsigten. De skal ikke cykle☺
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Overbygning

Billeder fra udeskole-tur til Legind i onsdags.
9. årg. afgangsprøve
• Tirsdag 2/5 Retstavning og læsning
• Onsdag d. 3/5 Matematik
• Torsdag d. 4/5 Dansk skriftlig fremstilling
• Tirsdag d. 30/5 engelsk mundtlig
• Onsdag d. 7/6 dansk mundtlig
• Torsdag d. 15/6 naturfaglig prøve mundtlig/praktisk
Der kommer flere tider for udtræksfag i næste fredagsbrev.
Der indsættes blokdage for de forskellige fag løbende op mod prøvestart.
Onsdag d. 26/4 blokdag engelsk 8.10-12.00

SFO
Efterlysning:
Sfo’en har lånt deres selepuder ud, men har desværre ikke fået dem tilbage. Er der nogen, som har
glemt at levere dem tilbage??
Kr.himmelfartsferie:
Sfo’en er lukket fredag efter Kr.himmelfartsdag (d. 26 maj.)

Tweens
Svømning:
Torsdag d. 27 april tager Mads og Mona Tweens med ned i svømmehallen. Vi cykler derned, når vi
har spist og er tilbage senest 16.30. HUSK CYKLER OG SVØMMETØJ!!
Madplan uge 17:
Tirsdag: Brændende kærlighed
Onsdag: fiskefilet og pommes frites
Torsdag: toast m. skinke og ost
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