Lødderup Friskole
Degnestræde 11
7900 Nykøbing M

Fredagsbrev 22. februar 2013 (www.fritime.dk)
Fælles forældremøde for mellemtrin og overbygning om brug af sociale medier onsdag d. 13. marts kl. 19
Sæt X i kalenderen.
I samarbejde med Morsø Ungdomsskole har vi arrangeret vi en indsats i forhold til elever, forældre og lærere. Der
vil være arrangementer med 3.-6. årgang mandag d. 11. marts, hvor instruktørerne fra ungdomsskolen taler med de
enkelte årgange. Onsdag d. 13. er der et tilsvarende arrangement for overbygningen.
Onsdag aften kl. 19. er der så et fælles arrangement for lærere og forældre. Formålet med arrangementerne er at
skabe en god kultur i forhold til brug af sociale medier. Der kommer nærmere information senere.
Klasseinfo
4. årg.
5.- 6.årg
7 årg.

8. årg.

Teatertur til Nykøbing onsdag d. 27. februar. Eleverne skal cykle derind, så husk cykel og cykelhjelm.
Hvis der mulighed for at medbringe pc og USB-stik torsdag, vil det være en stor hjælp til vores
undervisningsforløb.
 Betaling til Berlin-tur: Der mangler enkelte indbetalinger
 Projektfremlæggelse: 7. klasse afholder projektfremlæggelser mandag for alle forældre.
Inden fremlæggelserne mødes vi kl. 17.00, hvor vi bestiller pizza. Man må dog gerne selv
medbringe andet mad, hvis man synes. Endvidere bedes alle medbringe drikkevarer til egen
familie. Når der hygges, er forældrene velkomne til at drøfte blå mandag.
Eleverne har brug for ordbøger til sprogfagene, Gyldendals eller Politikens ordbøger. Politikens er
markant billigere end Gyldendals.
SFO-NYT

Telefon
Vores telefon skulle være i orden, men kan man ikke komme i kontakt med os prøv: 51369858.
Babyboom
Så er der babyboom i kaninhuset. Vi har fået 5 nye unger. Doris har fået 6 unger, hvoraf kun 2 var levende og
Samba har fået 3 unger. Vi glæder os til at de bliver så store at vi kan holde dem.
2 af de gamle unger flytter
fredag hjem til Marianne.
Skøjtetur
Tak til 3. klasse for en rigtig hyggelig tur på skøjtebanen.
Der er billeder på hjemmesiden.
Spire- møde
Tirsdag d. 26. februar fra kl. 17 – 18 er der forældremøde for ”spirerbørn”(kommende børnehaveklasse)

God weekend
Frank
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Fra FLUIF
Ladywalk starter mandag d. 4. marts kl.18.30 fra FLUIF parkeringsplads.
Mød op til nogle sjove timer sammen med andre friske kvinder og piger,
som gerne vil gå.
Derefter går vi hver mandag og torsdag.
Husk at tage naboen med.
Mere info Dorthe 61725809
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