Lødderup Friskole
Degnestræde 11
7900 Nykøbing M

Fredagsbrev 5. maj 2017 (www.fritime.dk)
SMID TØJET Danmark
Tøjbunken vokser, foran kontoret. Der er dog plads
til mere, så husk, at I kan få ryddet ud i skabene og
støtte et godt formål samtidig.

Skolefest tirsdag d. 23. maj
Elevforum arrangerer skolefest tirsdag d. 23. maj om aftenen.
Den bliver tilrettelagt efter det samme koncept, som sidste år, dog med den undtagelse, at indskolingen betaler
sig fra maden. Der laves en buffet til dem sammen med børnehaven, der koster 25 kr. pr barn. For øvrige
elever bliver det fælles buffet, hvor hver elev bidrager med et eller andet spiseligt. Der kommer nærmere
information med næste fredagsbrev.
Ansøgning om tilskud til nedsættelse af skolepenge og SFO-betaling
Ansøgning kan findes på skolens hjemmeside: http://www.fritime.dk/foraeldre/fripladstilskud/
Der skal medsendes årsopgørelser for husstanden for 2016.
Ansøgninger skal indsendes senest onsdag d. 31. maj.

Klasseinfo:
Indskoling

2. årg.
Der kæmpes med 9-tabel.
Lejrtur
Datoen for lejrtur bliver 14.-15. juni. Der kommer nærmere info senere.
Udeskole onsdag
Vi skal til Legind, så husk cykel, hjelm, madpakke og tøj efter vejret.

Mellemtrin

Udeskole
Onsdag skal Mellemtrinnet på besøg på en minkfarm. Husk cykel og cykelhjelm samt
madpakke og tøj efter vejrudsigten.

Overbygning

8. årg. sundhedsplejerske
Fredag kommer sundhedsplejersken til 8. årg.
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9. årg. afgangsprøve

Mundtlige prøver
Tirsdag d. 30. maj
Onsdag d. 7. juni
Torsdag d. 15. juni
Mandag d. 19. juni

Engelsk
Dansk
Naturfagsprøven
Matematik

SFO
Mads fortæller om regnormene Bo og Kirsten.
Spirerne undrer sig meget og griner endnu
mere – hygge omkring formiddagsmaden.

Solcreme:
Endelig er det blevet forår og solen skinner, hvilket også betyder solbrændte børn. Børnene skal
selv medbringe solcreme.
Tweens:
Svømning:
Torsdag d. 11. maj 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 19:
Tirsdag: hotdogs
Onsdag: hotwings m. pommes frites
Torsdag: koldskål og kammerjunker
God weekend
Frank
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