Lødderup Friskole
Degnestræde 11
7900 Nykøbing M

Fredagsbrev 31. maj 2013 (www.fritime.dk)
Spørgeskema
Hvorfor har du valgt en fri/privat grundskole til dit barn? Det er der rigtige mange politikere og andre
meningsdannere, der har rigtig mange meninger om – men der er ikke rigtig mange, som ved det helt præcist.
Derfor har Nationalt Videncenter for Frie Skoler igangsat en undersøgelse, der skal finde ud af, hvilke
bevæggrunde forældre har, for at vælge en fri/privat grundskole til deres barn.
Klik på nedenstående link og gå direkte til spørgeskemaet – spørgeskemaet er ganske kort og tager kun 2 min. at
udfylde. Undersøgelsen er fuldstændig anonymiseret. Dvs., at vi ikke registrerer hvem der svarer.
https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=JUVENXWA3P3K

Til de forældre, der ikke har modtaget en mail fra Skolemælk vedr. tilbagebetaling ifm. lockouten
Som lovet er vi nu klar til at udbetale penge for de skolemælk, dit barn ikke fik leveret under lockouten.
VIGTIGT!
 Hvis du kender dit barns kundenummer / pinkode, som du fx kan finde på kvitteringen eller BS-oversigten,
kan du følge instruktionen herunder.
 Hvis du ikke kender dit barns kundenummer / pinkode, bedes du sende os en mail på
skolemaelk@mejeri.dk med dit barns navn, skole og klasse, så vender vi tilbage til dig med dem og
yderligere info. Du kan forvente lidt ekspeditionstid.
Når du kender dit barns kundenummer / pinkode har du to muligheder:
1. FÅ BELØBET UDBETALT
2. DONÉR BELØBET TIL MEJERIERNES SKOLEMÆLKSLEGAT
Mejeriernes Skolemælkslegat, som kan søges af elever og lærere i fællesskab til sundheds- og
fællesskabsfremmende formål i skolen, blev oprettet på baggrund af vores ambition om at bringe sundhed ind i
skolen i mere bred forstand. Du kan se modtagerne af legatet på skolemælk.dk i oktober og marts. Læs mere på
skolemælk.dk/legat.
SÅDAN GØR DU
Log ind i netbutikken på skolemælk.dk med dit barns kundenummer og pinkode. Nederst på "Min profil" finder du
de felter, du skal udfylde med reg.- og kontonummer.
 Tast dit reg.- og kontonummer, hvis du ønsker at få beløbet udbetalt. Husk at trykke "Opdatér". Vi starter
med at udbetale i slutningen af maj og frem.
 Tast registreringsnummer 2325 og kontonummer 6887968835, hvis du vælger at donere til
Skolemælkslegatet. Husk at trykke "Opdatér".
Oplysningerne bedes være os i hænde senest den 1. september 2013.
Med venlig hilsen
Mejeriernes Skolemælksordning
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9. årg.





Grundlovsdag 5. juni er en fridag for skolen.
Mundtlige prøver afvikles fra kommende uge. I forbindelse med prøveafvikling og
udsendelse af censorer vil der i den kommende måned være en del ændringer for øvrige
elever, hvor andre vikarierer.
2. og 3. årgangs piger får mulighed for at deltage i en sang-workshop tirsdag d. 4. juni
kl. 12-12.30 med lederen af koret fra Sangskolen. De får en folder med hjem, når vi får den.
Biblioteksbøger: I må gerne checke af, så vi kan få afleveret inden sommerferien
Plan for mundtlige prøver ligger på hjemmesiden under ”Klasseinformation”/9. årg.)
Blokdage: Dansk 4/6, Fysik 12/6 og Engelsk 18/6
I næste uge er der aflevering af nøgler og bøger (de bøger, der ikke skal anvendes til prøver
(alle bortser fra dansk, engelsk fysik (og samfundsfag for de elever, der ikke har tysk).

Koncert med KAKAU BAND
Vi havde en fin koncert i tirsdags med KAKAU BAND fra Bokuba i Tanzania.

SFO
Sommerferien
 Husk at sidste frist for tilmelding til pasning i sommerferien er fredag d. 31. maj. Alle bedes melde
tilbage. Der er ingen pasning ved senere tilmelding. Tilmeldingsskema er i brevet fra d. 17. maj
Daniel fra 8.kl. har været i SFO’en hele sidste uge og i denne uge. Han hjælper os, fordi vi har haft medarbejdere
på ferie. Børnene er rigtig glade for Daniel, så det har været en stor succes og hjælp.
Mandag og onsdag har vi desuden haft Abdul, som også er blevet taget godt imod af børnene.
Vi vil lige minde jer om, at vi har lukket i SFO’en har lukket Grundlovsdag.
God weekend Frank
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