Lødderup Friskole
Degnestræde 11
7900 Nykøbing M

Fredagsbrev 11. 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.
Prisen per kuvert er 70 kr. for voksne og for børn (1-12 år) er prisen 30 kr. per kuvert.
Betaling foregår på dagen, så husk kontanter. Eller kan mobile payes på 41946383 – husk at skrive barnets
navn og klasse.
For at festen kan være hyggelig og overskuelig for indskolingen, vil vi bede jer forældre, der har mulighed for
det at komme og deltage
Der kommer information først i næste uge til de enkelte klasser om, hvad de skal medbringe til den fælles
buffet.

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:
Mellemtrin
Udeskole
Onsdag skal Mellemtrinnet på besøge
Ingemann-Larsen. Husk cykel og
cykelhjelm samt madpakke og tøj efter
vejrudsigten.

Billede af et mink-barn☺
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Lødderup Friskole
Degnestræde 11
7900 Nykøbing M
Overbygning

8. årg. sundhedsplejerske
Fredag kommer sundhedsplejersken til 8. årg.
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
Oprydning og bål
Næste uge kommer til at stå i oprydningens tegn og der brændes lystigt af.
Solcreme:
Det er blevet forår og solen skinner, hvilket også betyder solbrændte børn. Børnene skal selv
medbringe solcreme.
Tweens:
Madplan:
Jeg har ikke nået at indfange madplanen, men de kommer ikke til at sulte.
God weekend
Frank
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