Lødderup Friskole
Degnestræde 11
7900 Nykøbing M

Fredagsbrev 5. april 2013 (www.fritime.dk)
Generalforsamling
Husk generalforsamling torsdag d. 11. april kl. 19. Alle forældre opfordres til komme og være med til
generalforsamlingen, hvor bl.a. skolens tilsynsførende kommer og fortæller om de observationer og betragtninger,
hun har på den daglige undervisning. Tilsynsrapporten ligger på hjemmesiden.
Lockout
Der er etableret en pasningsordning, hvor Allan Jepsen (Frida), Henriette og Johnny (Mikkel) er her og passer indskolingen fra
kl. 8.10 – 10.15.

Fra Mejeriernes skolemælksordning:
Kære forælder
Orientering vedr. levering af skolemælk i forbindelse med lockouten
Da en lockout af såvel kommunalt ansatte som statsansatte lærere som bekendt var en realitet fra den 2. april, har vi set os
nødsaget til at aflyse al levering af skolemælk til uge 14 og indtil situationen er afklaret. Vi leverer naturligvis mælken igen
så hurtigt som muligt, efter lockouten er overstået.
Vi er kede af det, men beslutningen er en konsekvens af, at muligheden for at agere mellem de meget forskellige
løsningsmodeller på skolerne og i kommunerne vedr. levering af skolemælk er begrænset.
Vi tilbagebetaler naturligvis det beløb, du har betalt for meget. Når lockouten er overstået, gør vi beløbet op, og du vil høre
nærmere til den tid via mail og/eller ForældreIntra vedr. tilbagebetaling. Du kan også altid orientere dig om lockouten og
levering af skolemælk på www.skolemælk.dk.
Med venlig hilsen
Mejeriernes Skolemælksordning

Klasseinfo
Kirsten Blegager kommer og er på ”besøg” i undervisningen, så meget som muligt, men Ditte vikarierer fortsat.
7. årg.

Vi mangler fortsat nogle eksemplarer af ”Fucking forelsket”
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SFO-NYT

11 nye ”spirer-børn” startede i sfo’en i tirsdags. Alle er faldet godt til.
Der er flere billeder på hjemmesiden i galleriet.

God weekend
Frank
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