Lødderup Friskole
Degnestræde 11
7900 Nykøbing M

Fredagsbrev 9. september 2011 (www.fritime.dk)

Tema-vælgermøde på Lødderup Friskole
Tirsdag d. 13. sept. kl. 19.30

”Er børnene forældrenes eller statens”
Skal vi fortsat selv kunne vælge skole? - Bør pengene følge det enkelte barn? - Hvilket samfund
ønsker vi, og hvilken rolle kan de frie skolers spille ind med her? - Er friskolerne en trussel mod
eller et bidrag til et rigt og mangfoldigt samfund? - Hvor meget statslig kontrol bør der være
inden for skole- og pasningsområdet? Og meget mere!

Torsten Schack
Pedersen V

Pernille Vigsø
Bagge SF

IB Poulsen DF

Leon Sebbelin
Radikal

Jens Ove
Kjeldsen KF

Først indleder panelet af politikere, så får vi en kop kaffe og en kage, og derefter skulle mødet gerne
udvikle sig til et dialog-møde, hvor vi alle kommer i dialog om skole og særligt friskole inkl.
økonomi.
Fra Børnehaven
Vi holder loppemarked/åbent hus næste lørdag fra 10 - 14.
Alle er velkomne, og det er gratis at sætte boder op.
Forældremøder
Indskoling
7.- 9. årg.

Mandag d. 12.september kl. 18.30
Onsdag d. 14. september kl. 18.30

________________________________________________________________________________
Telefon 9772 4566
Lodderup@mail.tele.dk
Fax 9772 5966

Lødderup Friskole
Degnestræde 11
7900 Nykøbing M

Idrætsdag 3.-4. årgang tirsdag d. 13.
Der er idrætsdag for friskolerne på Lødderup Friskole til kl. 12. Der er sendt mail til hjemmene.
Projekt Fritidspas
Morsø Kommune har lavet et fint projekt, hvor de vil støtte så mange unge (10-17-årige) som muligt i at
deltage i en fritidsaktivitet. Dette kan være økonomisk, praktisk eller på anden vis. Aktiviteterne kan være
sportslige såvel som kulturelle.
Vi vil gerne bakke dette op og bringe kendskabet til ud til de unge mennesker. Hvis der er relevante
muligheder i dette, vil klasselæreren kontakte jer. I er også meget velkomne til at kontakte klasselæreren,
hvis I ønsker at vide mere.
Pc-ordning
Vi er nu klar med en ordning til køb af notebook (lille bærbar pc).
Hvis man ønsker at købe en pc, er den månedlige pris ved køb over
12 måneder 193 kr.
24 måneder 96 kr.
36 måneder 65 kr
Kontakt skolen så vi kan få sat det i værk.
Klub Frigear
Klub Frigear starter på mandag. Det betyder, at tilmeldte elever kan være her fra efter skoletid til 15.30 og
anvende materialer og lokaler efter aftale.
For deltagerbetalingen (150/md.) køber vi materialer ind til brug for klubmedlemmerne.

Slik og sodavand
Vi har en aftale om, at slik, sodavand og lignende kun medbringes ved særlige lejligheder. Vi vil
gerne, at I – som forældre – hjælper med at holde fast i dette budskab.
Eleverne har brug for sunde spisevaner, hvis deres hjerner skal være i topform hele dagen. Specielt
de ældste elever med lange dage.
SFO-NYT

Husk tilmelding til pasning i efterårsferien uge 42!!

God weekend
Frank

________________________________________________________________________________
Telefon 9772 4566
Lodderup@mail.tele.dk
Fax 9772 5966

