Lødderup Friskole
Degnestræde 11
7900 Nykøbing M

Fredagsbrev 14. juni 2013 (www.fritime.dk)
Friplads
Der kan ansøges om tilskud til nedsættelse af skolepenge og SFO-betaling for det kommende skoleår, hvis man har
økonomisk behov for det. Ansøgningsskema kan findes på hjemmesiden under ”Fakta”/Friplads.
Ansøgningsfrist er fredag d. 21. juni 2013.

Udeskole mellemtrin
Vi havde en rigtig god dag under jorden
i Mønsted Kalkgruber.

Klasseinfo
Alle/Tværs



Biblioteksbøger: I må gerne checke af, så vi kan få afleveret inden sommerferien

Indskoling
6. årg.




Der er overnatning torsdag d. 20. juni. Der kommer en mail med nærmere besked.
Besøg Birte og BIO tirsdag d. 18. juni.

9. årg.





Plan for mundtlige prøver ligger på hjemmesiden under ”Klasseinformation”/9. årg.)
Der er blokdag i engelsk (prøveforberedelse) tirsdag d. 18. juni.
Forældremøde 9. klasse torsdag d. 13. kl. 19 med 2018-udvalg, der vil komme med oplæg til
drøftelse af skolens udvikling. Vi har derfor brug for jeres erfaring til det videre arbejde.

________________________________________________________________________________
Telefon 9772 4566
Lodderup@mail.tele.dk
Fax 9772 5966

Lødderup Friskole
Degnestræde 11
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SFO
Tak til alle de skønne unger i SFO’en for en rigtig dejlig disco-aften. Alle hyggede sig meget, både store og små,
ikke mindst ”Spirerne”, som jo var med til deres første disco-aften. Der blev danset hele aftenen og leget ”kysseleg”, hvilket gik ud på at drengene konkurrerede om at få flest kys på kinden af pigerne, som havde taget
læbestiften med til samme formål. (Tror det er deres form for selskabsleg !!!!!)
Se billederne derfra i skolens galleri på hjemmesiden.
Onsdag, torsdag og fredag laver børnene T-shirts, som de skal have på i næste uges OL, som afholdes torsdag og
fredag, hvor børnene jo skal overnatte med skolen, dog ikke ”Spirerne”. Vi fortsætter i SFO’en - mandag, tirsdag
og onsdag i næste uge - med at øve os til de indledende konkurrencer, hvor vi finder ud af, hvem der fra hver
gruppe, skal i finalen torsdag i de forskellige discipliner.
Vi skal konkurrere i følgende discipliner :
- Ridebanespring
- Løb
- Rundbold golf
- BMX cykelløb
- Styrkeløft
- Kartoffelløb
- Fodbold med 3 mål/hold
- Længdespring
……og hvem ved; måske finder vi på andre og flere discipliner inden.

God weekend
Frank
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