Fredagsbrev 2. marts 2018 (www.fritime.dk)
Klasseinfo
Fælles

Bestyrelses nyt:
Nu nærmer tiden sig til generalforsamling, derfor vil vi i bestyrelsen gerne opfordre jer alle til
at møde op torsdag d. d.5-4-2018 Kom og hør mere om bla. Skolens arbejde, udvikling,
økonomi mm.
Hør også beretningen fra vores tilsynsførende om skolens/ elevernes niveau, og sidst men ikke
mindst kom og vær med til at takke og bakke vores dygtige personale op i deres fantastiske
arbejde og arrangement
Glæder os til at se jer
På bestyrelsens vegne
Søren Rasmussen
LUS
Vi har et par tilfælde af lus i Indskolingen, så tjek lige

Indskoling
Mellemtrin
Overbygning 7. årg.
• Berlinturen starter mandag d. 5. marts kl. 06.20 fra Nykøbing Rutebilstation.
8. årg.
• 8. årg. deltager er på uddannelsesbesøg i hele næste uge.
9. årg.
• Der er generalprøve på skriftlig dansk fremstilling (i gamle dag hed det stil). Det
betyder, at de skal være her fra 9-13 og arbejde med skriftlighed og teknikken. Så det
er en afprøvning af arbejdsgangen.

SFO
Madplan marts:
Mandag d. 5: Lasagnette
Mandag d. 12: Boller i karry
Mandag d. 19: Bagte kartofler m. fyld
Påskeferien uge 13.
Tilmelding til pasning i påskeferien
Navn:__________________________
Fri hele ugen_____
Mandag d. 26/3 fra kl.____ til kl._____
Tirsdag d. 27/3fra kl._____til kl._____
Onsdag d. 28/3 fra kl._____til kl._____
Tilmelding senest onsdag d. 14. marts. Der er tilmeldingsseddel på opslagstavlen i garderoben.
Vi vil gerne have en tilbagemelding fra alle, også hvis dit barn holder fri.
Der er lukket for senere tilmelding.
________________________________________________________________________________
Telefon 9772 4566
Lodderup@mail.tele.dk

Bagedyst:
Vores bagedyst onsdag d. 28/2 gik over alt forventning. 2 drengegrupper måtte deles om 1. pladsen
for den flotteste og mest kreative kage. Tak for den store opbakning, ca. 125 gæster kom og spiste
kage☺ Billeder på opslagstavlen i garderoben.

De 2 vinderkager.

Tweens
Madplan uge 10:
Tirsdag: Madpandekager
Onsdag: Salatsandwich
Torsdag: Grovbrød
God weekend
Frank

________________________________________________________________________________
Telefon 9772 4566
Lodderup@mail.tele.dk

