Lødderup Friskole
Degnestræde 11
7900 Nykøbing M

Fredagsbrev 8. april 2011 (www.fritime.dk)
Generalforsamling
På generalforsamlingen blev Tania Rettig genvalgt. Nyvalgte til bestyrelsen blev Anita Kramer og Martin
Klemmensen. Suppleanter blev Dorthe Hansen og Dorte Møller.
Referat fra generalforsamlingen kommer senere.
Arbejdslørdag
Vi starter renoveringen for alvor i morgen tidlig kl. 8, hvor der er morgenmad til de 12 forældre fra
overbygningen. Vi regner med at vi er færdige ved middagstid med den nedbrydning af vestfløjen, der skal
ske inden håndværkerne rykker ind. Medbring diverse håndværktøj.
Renovering

Dette burde have været i fredagsbrevet, men smuttede for mig - tiden går åbenbart hurtigere, når
man bliver gammel!
I forbindelse med indretningen af de nye rum til overbygningseleverne har vi brug for jeres indsats i
et 3 runder, da det ikke rigtig giver mening at kalde alle ind på én gang.
1.
2.
3.
Lørdag den 9. april skal vi have nedbrudt kontoret, I uge 19 14/5- 15/5
I uge 20 16/5-19/5
musiklokalet og møderummet, så de bliver
har vi brug for folk til
har vi brug for folk
klar til at få væltet murene. Vi har brug for 12
rengøring
til maling
stærke mænd eller kvinder til denne opgave
Vi skal derfor have klaret bl.a.:
_ Fjernelse af gamle gulvtæpper
_ Nedtagning af nogle gipsplader
_ Nedtagning af mødelokale
_ Nedtagning af garderober
_ Udlægning af køreplader og afdækning
_ Nedtagning af døre
_ Flytning og afdækning af møbler
I vil blive kontaktet af forældrerådene, der fordeler opgaverne.
I forhold til østffløjen kan I den overordnede tidsplan på hjemmesiden under ”Aktuelt”
Klasseinfo
Indskolingen
3.-5 årg.
7.- 8.årg.
9. årg.
Overbygning

De tager til Karby Friskole onsdag d. 13. april og ser deres teaterforestilling
De har idrætsdag på Skyum Efterskole mandag. Bussen afgår kl. 8.15 og de er
hjemme igen kl. 14.20.
De fremlægger projekt onsdag og torsdag kl. 10-14.
De fremlægger projekt torsdag d. 14. kl. 17.
Fest og overnatning flyttes til uge 23
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Lødderup Friskole
Degnestræde 11
7900 Nykøbing M
Store affaldsdag
Tirsdag blev der ivrigt samlet
affald, ca. 156 kg skønsmæssigt
125 dåser på ca. 1 time.

SFO-NYT

Info:
Så er garderobe- situationen i orden for de nye ”tidlig sfo” børn.
Telefonnr. til SFO: 96 69 02 09 eller 51 36 98 58
Legetøj må medbringes hver dag (på eget ansvar), dog må ”nintendo ds’er”samt andre
spillemaskiner kun medbringes om fredagen.
Børnene bedes medbringe drikkedunk hver dag.
Påskeferien:
Vi samarbejder med børnehaven i påskeferien. Det er personale fra børnehaven som åbner og
lukker.
Husk at melde afbud, hvis dit barn er tilmeldt, men ikke kommer alligevel.
Børnehavens tlf.nr. 97 72 52 25.
Husk 2 madpakker - som hvis det var almindelig skoledag.
God weekend
Frank
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