Lødderup Friskole
Degnestræde 11
7900 Nykøbing M

Fredagsbrev 30. 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!
Sygemelding til kontoret
Vi vil bede jer kontakte kontoret og ikke klasselærer i forbindelse med sygdom/fri. Det giver for mange
unødvendige opkald til arbejdspladser, når en sygemelding af den ene eller anden grund ikke kommer videre
fra klasselæreren.
Julearrangement søndag d. 9. december kl. 16
Sammen med fredagsbrevet udsendes programmet for næste søndag.
Busrute
Der er en afgang fra skolen (Harrehøjvej) 13.38 mod Nykøbing, så der er ikke behov for at stoppe
undervisningen tidligere end planlagt for at undgå urimelig lang ventetid.
Klasseinfo
7. årg.
9.december har vi fælles julearrangement, pga. ændringer i traditionerne vil vi bede 7. årg. ’s
forældre stå for det praktiske denne dag. I skal til gengæld ikke stå for skolekredsaften.
Forældreråd bliver kontaktet hurtigst muligt.
8.- 9. årg Infomøde om englandsrejse onsdag d. 12. december kl. 17.

SFO-NYT
Svømning:
Der er svømning for 3. Klasses sfo-piger, fredag d. 7. december fra kl. 14 – 16.00. Vi sørger for
transporten derned, så skal I selv hente dem i svømmehallen kl. 16.00.
Giv en tilbagemelding senest onsdag om dit barn skal med. Mona tager med.

Der ligger flere billeder på hjemmesiden.
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Sfo´ en og Børnehaven inviterer til Lucia optog.

Torsdag d. 13. december er der forældrekaffe mellem kl. 14.30 – 16.00.
Forældrekaffen starter med Lucia optog kl. 14.30, derefter er der kaffe og kage.
Lucia optoget er for de piger og drenge blandt Løveunger, Løver og Sfo´en, der
har lyst til at være med.
Vi håber, der er mange, der har lyst til at deltage.

December hilsner fra personalet i Sfo´en og Børnehaven
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