Lødderup Friskole
Degnestræde 11
7900 Nykøbing M

Fredagsbrev 26. august 2011 (www.fritime.dk)
Klub Frigear
For elever i 4. og evt. 5. årgang vil vi stille skolens ramme til rådighed for dem som ”værested” om
eftermiddagen, hvis der er behov for det. Prisen for medlemskab i klubben er foreløbig 150 kr. pr måned,
Vi har foreløbig to tilmeldinger!!
Fyraftensmøde om skolerejsepolitikken mandag d. 29. august kl. 17.30-19
Bestyrelsen ønsker, som opfølgning på spørgsmål rejst på generalforsamlingen i foråret, en drøftelse med
forældrene om politikken for skolerejser.
Forældremøder
Her er datoerne. Dagsordner kommer senere.
Indskoling
12.september kl. 18.30
3.- 4. årg.
13. oktober kl. 18.30
5.- 6. årg.
5. oktober kl. 18.30
7.- 9. årg.
14. september kl. 18.30
Ændringer til aktivitetskalenderen
 Projektarbejdet i overbygningen flyttes til uge 5-6.
 Fagugen flyttes til uge 9.
På hjemmesiden er der en opdateret aktivitetskalender med ændringer og tilføjelser.
Skolesundhedspleje
Der kommer i år undersøgelse af bh.kl., 1. kl., og 8. kl. Tilbud om skolesundhedspleje til 8. klasse er noget
nyt.
Der kommer også - som noget nyt - træffetid med sundhedsplejen for elever og forældre, hvor
sundhedsplejersken er på skolen. Der kommer nærmere orientering om tidspunkter senere.
Skema
Vi har desværre haft et par kryds-fejl i forhold til skemaet. Vi retter dem hurtigst muligt. Det er ikke altid
sådan med alle de brikker!!
Efterlysning
Store grønne planter efterlyses til at gøre de nye rammer lidt ”varmere”.
Så har I nogle planter, der er ved at tage magten i de små hjem, så hjælper vi gerne med dette problem.
Fyraftensmøde om skolerejsepolitikken mandag d. 29. august kl. 17.30-19
Bestyrelsen ønsker, som opfølgning på spørgsmål rejst på generalforsamlingen i foråret, en drøftelse af
politikken for skolerejser.
SFO-NYT

Intet nyt = Godt nyt
God weekend
Frank
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