Lødderup Friskole
Degnestræde 11
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Fredagsbrev (torsdag) d. 19. maj 2011 (www.fritime.dk)
Fripladsansøgning
Vi har ændret proceduren for fripladsansøgning, så vi fremover beregner friplads fra skoleårets start.
Det betyder, at der skal ansøges om fripladstilskud for det kommende skoleår senest fredag den 27. maj.
 I forbindelse med ansøgningen skal der vedlægges årsopgørelse for indkomståret 2010.
 Er der efterfølgende indtruffet omstændigheder, der betyder, at man har behov for tilskud til
nedbringelse af skolepenge eller SFO-betaling, skal der vedlægges et brev med beskrivelse af den
aktuelle økonomiske situation.
Skema til ansøgning ligger på skolens hjemmeside.
Det Jyske Ensemble
Onsdag havde vi en meget god oplevelse med Det Jyske Ensemble, der fortalte, spillede og snakkede med
eleverne om instrumenter og musik.
Overbygninginfo
Garderobeskabenøgler kan jo blive væk! Nu er vi på det rene med hvordan vi skal håndtere
erstatningsnøgler:
Eleven låner en erstatningsnøgle og får lavet en kopi ved Morsø Låseservice, hvorefter den udlånte nøgle
returneres til os. Som tidligere nævnt hæfter eleverne selv udgifter til erstatning.
Friske pølsehorn
Fremover sælges der pølsehorn om onsdagen. Samme pris, men med garanti for, at de er friskbagte!!
Overnatning 3.-4. årgang
De overnatter onsdag d. 25.
God bededagsferie
Frank
SFO-NYT

Husk:
Gerda Bruhn kommer og holder et spændende foredrag for alle interesserede tirsdag d. 24. maj fra
kl. 19.00 – 21.00. ”Hvordan bliver din familie langtidsholdbar?”
Det er for alle forældre på skolen, i SFO og Børnehaven. Foredraget er gratis og der vil være en lille
forfriskning.
Foredraget holdes i SFO’ens lokaler.
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Disko aften:
Onsdag aften havde vi en forrygende diskoteks-aften med alle SFO-børnene.
Anni Buur lavede lækker pizza til os og vi fik is til dessert.
Købmand Leo havde sponseret 11 poser chips og 5 mødre havde bagt kage til os.
Tak for det.
Også Tak til Mette, Caroline og Nanna som var her og ”legede” med, samt til Majbritt Larsen for
servicering og oprydning.
I alt var vi 65 til disko/hygge aften.

Seje fyre

Friske piger

God St. Bededagsferie
Heidi, Flemming og Vita
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