Lødderup Friskole
Degnestræde 11
7900 Nykøbing M

Fredagsbrev 26. oktober 2012 (www.fritime.dk)
Hovedrengøringen
Tak for indsatsen. Det var dejligt, at møde i ny-rene lokaler.
Faugen
Husk at se billeder og artikler på hjemmesiden
Sangbøger
Vi er ved at checke op på sangbøger, hvem der har og hvem der skal have byttet én. Desværre er kvaliteten
af bøgerne meget svingende og vi er i forhandling med Friskolernes kontor om en bytning af bøger, der ikke
er i orden.
Hvis man ikke har en sangbog, udleveres der en ny, og der opkræves 150 kr. over næste
skolepengeopkrævning.

Klasseinfo
Indskoling:
 Der er svampe-/skovtur lørdag d. 27. oktober kl. 13.
Mellemgruppen:
 6. årg. Husk at checke jeres mail løbende for informationer
Overbygning:
 7. årg.
Husk 7.klasse...
Salg af Blindes Jul i Dueholmdistrektet søndag 28. oktober.
Af hensyn til de børn der skal til kirke, mødes vi på skolen 11.45 ca. –
Der vil være en bolle til ungerne, så de ikke går af sted på tom mave, hvis de kommer direkte fra
kirken.
Her udleveres blade og ruter at gå efter - Vi regner med, at nogle forældre så er børnene
behjælpelige med at komme frem og tilbage derinde...
Vi mødes IKKE, når vi er færdige med at sælge, men kører hver til sit.
Hilsen forældrerep. Janne, Iwona
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SFO-NYT
Halloween/disko aften:
Onsdag d. 31. oktober holder sfo’en halloween/disko aften. Festen starter kl. 17.30 og slutter kl.
20.00. Børnene bestemmer selv, om de vil have ”fest tøj” på eller vil være klædt ud.
Aftenen vil være en kombineret halloween- /diskoaften, hvor der vil være uhyggelige ting, men der
bliver også mulighed for at danse og lege nogle lege.
Ingen tilmelding! Vi regner med at alle de børn, som går i SFO kommer.
Menuen står på indbagte fingre og indvoldssnegle.
2 nye:
Vi har udvidet sfo’en med 2 marsvin, ”Mus” og ”Vimse” er flyttet ind hos kaninerne.
Svampetur:
På vegne af indskolingens forældreråd vil vi lige minde jer om, at der er arrangeret tur i skoven
Lørdag d. 27. oktober kl. 13.00.
Mødested: p-pladsen ved Legind skov(ved flaget) Deltagere: forældre, børn og pårørende.
Medbring: egen kaffe, kage, saft m.m.
Tilmelding til Helle(Christoffer) 28561692 – Fie(Lucas) 29477087 – Anja(Rasmus Kristian)
28297819
God efterårsferie
Frank
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