Lødderup Friskole
Degnestræde 11
7900 Nykøbing M

Fredagsbrev 23. november 2012 (www.fritime.dk)
Julekalender
I julemåneden bliver der hver morgen udtrukket en kalendergave til morgensamling. Deltagelse er frivillig.
Hvis man ønsker at deltage i den fælles julekalender, skal man medbringe en lille gave til max. 20 kr. Gaven
må ikke være spiselig!
Juleklippedag fredag d. 30. november
Vi har den traditionelle besøgsdag, hvor alle pårørende er velkomne til at komme og deltage i at pynte skolen
til jul.
Vi opfordrer til, at man medbringer saks, limstifter og evt. skabeloner.
Dagen starter kl. 8.10 og vi afslutter kl. 11.35
Kørsel i skolegård
Vi gør lige opmærksom på, at af- og pålæsning af elever skal ske på parkeringspladsen og ikke i
skolegården.
Kursus
Vi har 4 lærere på kursus tirsdag i næste uge, så der vil være lidt andre lærere end normalt.
Klasseinfo
9. årg. Der er uddannelsesbesøg for mange elever i næste uge

Udeskole
Mellemtrinnet var en tur i Skive torsdag på Skive
Museum
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SFO-NYT
Juledekorationer:
Vi laver juledekorationer onsdag og torsdag i næste uge(uge 48). Man skal selv medbringe lys samt noget at
lave dekorationen i.
Vi er i fuld gang med at lave julegaver.
Svømning:
Fredag d. 7. december vil der igen være mulighed for at 3. Klasse kan komme med SFO’en i svømmehallen.
Mere herom i et senere fredagsbrev.
Lucia:
Sæt allerede nu X i kalenderen ved torsdag d. 13. december. Vi gentager sidste års succes med luciaoptog
sammen med børnehaven. Vi starter kl. 14.30 med efterfølgende forældrekaffe til kl. 16.00. Indbydelse
følger et senere fredagsbrev.
God weekend
Frank

Fra forsamlingshuset
Andespil mandag den 26. november kl. 19.30
i Forsamlingshuset.
Kaffe kan købes i pausen.
Alle er velkomne
Med venlig hilsen Birthe Sørensen
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