Fredagsbrev 23. marts 2018 (www.fritime.dk)
Klasseinfo
Fælles

Strejke og lockout
Som en tilføjelse til sidste fredagsbrev, så er Spirerne (de nye elever, der flytter fra børnehaven
ind i skolens SFO 1. april) ikke berørt af strejke eller lockout. Så deres overgang til skolen vil
gå helt efter planen, hvis der skulle komme en konflikt.
Generalforsamling
Husk generalforsamling for Lødderup Fri torsdag d. 5. april kl. 19. Husk at sende en mail, hvis
I har børn partnere, der skal passes under generalforsamlingen. Vi håber, alle har set mail fra
bestyrelsen ang. generalforsamling.

Indskoling

Mellemtrin

8. årg.’s fremlæggelser af projekt for de andre elever i onsdags
Det var en fornøjelse at se og høre 8. årg. formidle deres projektopgaver for de andre elever.
Det er en svær opgave at omsætte sit projekt til børnehøjde, men det lykkedes i virkelig flot
stil. Jeg håber, I forældre har fået en tilbagemelding om en udbytterig dag også.
Udeskole torsdag d. 5. april
• Der er cykeltur til Nykøbing, så medbring turtaske (Ikke skoletaske, det dur ikke på
cyklerne) med madpakke og drikke.

TITANIC - lever endnu!
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Sæt kryds i kalenderen torsdag d. 12/4 kl. 16.30.
Her vil udeskoleholdet gerne invitere til spændende
karrusel-fremlæggelser.
Vi ses til en "iskold" og interessant eftermiddag.

SFO
Garderober:
2. klasse får nye garderober efter påskeferien for at få plads til de nye Spirer. Pigerne har fortsat
garderober i indskolingen, de er bare flyttet et andet sted hen, mens drengene får nye ovre på den
”store skole”.
Påskeferie:
Vi samarbejder med Børnehaven. Husk at melde afbud, hvis dit barn er tilmeldt, men holder en
fridag.
TWEENS:
Jeg har besluttet, at frem over er det kun tilladt at bruge mobiltelefoner efter kl. 15.00. Så skal I
have fat i jeres børn inden kl. 15.00, så ring til SFO’en. 96690209 eller 51369858.
Beslutningen er taget ud fra at telefonerne tager for meget af deres tid og opmærksomhed.
Hilsen Lotte

God påske
Frank
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