Lødderup Friskole
Degnestræde 11
7900 Nykøbing M

Fredagsbrev 7. september 2012 (www.fritime.dk)
Fra 9. klasses forældreråd:

Åbent landbrug
Alle er velkomne til Åbent Landbrug hos
Preben Poulsen, Østermøllevej 38, 7900 Nyk. M
Søndag d. 16. september kl. 10-15
9. klasse står for et overvældende kaffe/kagebord!!
Hermed en opfordring til at alle 9. kl. elever møder op!
Mvh. Forældrerådet 9. årg.

Klasseinfo
Fælles:
 LUS!! Der er basis for at checke de unge menneskers hår igennem.
Indskoling
 Husk cykler og æbler på onsdag!!
 0.-1. årgang skal se teater på skolen fredag formiddag.
Mellemtrin
 Forældremøde 3.-4. årg. torsdag d. 13. september kl. 19
 Forældremøde 5.-6. årg. tirsdag d. 2. okt.

Torsdag er fast udedag, så husk tøj efter vejr. Gummistøvler er nødvendige hver torsdag, uanset vejr!

Overbygning
 Forældremøde onsdag d. 26. september kl. 18.30

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

Lødderup Friskole
Degnestræde 11
7900 Nykøbing M

SFO-NYT
Forældremøde:
Forældremøde i SFO tirsdag d. 11. september kl. 17 – 18.
Ridder-uge:
 Ugen startede med en tur til Spøttrup Borg. Det var en rigtig god og oplevelsesrig tur, og vi havde en
guide, som var god til at fange børnenes interesse.
Vi har fået lavet sværd, skjold, hjelme, kjoler, filt sko, hatte, prinsesse kroner, flettet kurve osv.
Vi forsætter så længe, at der er interesse for det.
Vi afslutter ridder-ugen mandag d.10. september med forskellige ”ridder-dyste” og bålmad. Så ingen
eftermiddagsmad denne dag.
 Der ligger billeder på hjemmesiden.
Morgenmad:
Morgenmaden tages af bordet kl. 7.45. så skal man have morgenmad skal børnene være her senest kl. 7.40.
God weekend
Frank

Fra FLUIF:
PIGERAKETTEN LANDER I FLUIF
ONSDAG DEN 12. SEPTEMBER KL. 16.00 TIL 19.00.
ALLE piger i alderen 6 til 12 år har mulighed for at være med til en super sjov
eftermiddag på FLUIF stadion.
DET ER FOR ALLE – også dem der aldrig har spillet fodbold før!
Så tag dine veninder med så I sammen kan få en super sjov eftermiddag på FLUIF
stadion.
Der vil være frugt, brød og vand til deltagerne.
Har I spørgsmål så kontakt Bente Friis 2015 5606
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