Lødderup Friskole
Degnestræde 11
7900 Nykøbing M

Fredagsbrev 13. september 2013 (www.fritime.dk)
Comeniusbesøg
Vi får besøg fra de øvrige lande i vores Comenius-projekt (Polen, Bulgarien og Tyrkiet) mandag d. 16.
september til fredag d. 21. Vi er i øjeblikket ved at sætte et program sammen til dem, så de får set det bedste
Mors kan byde på. 7. kl. vil være inddraget i en del af det praktiske og nogle af arangementerne.
Programmet kan ses på hjemmesiden under ”Comenius”.

Bestyrelsesnyt
Bestyrelsen vil gerne byde nye såvel som gamle elev og forældre velkommen til skoleåret
2013/2014 på Lødderup Friskole.
Skolen har i sommerferien undergået første etape af vores renoveringsplan for toiletter og baderum.
Toiletterne og lærernes omklædningsrum er blevet totalrenoveret. Toilettet ved hovedindgangen er
blevet delt i 2, således vi også har et handicapvenligt toilet.
Anden etape af renoveringsplanen bliver elev-baderummene i kælderen. I løbet af efteråret vil disse
også blive totalrenoveret i samme stil som toiletterne – nye fliser, nyt vvs samt el.
Skolen informerer i fredagsbrevet om hvilken periode 2. etape forløber over, idet det ikke er muligt
at komme i bad efter idræt i den periode.
Yderligere er der blevet lagt nye fliser i skolegården. Her har vi også taget højde for at skolen er
tilgængelig for handicappede, idet flisebelægningen er hævet således der ikke længere er en trappe
foran indgangsdøren. Ligeledes falder fliserne ned til niveau med skolegården, så de virker som en
rampe. Bestyrelsen vil gerne sig tak til de frivillige, der har ydet den store indsats med projektet.
Der arbejdes stadigvæk med at finde en prismæssig acceptabel løsning på et net omkring
multibanen.
Endelig vil vi fra bestyrelsens side også benytte lejligheden til at byde lærer og administration
velkommen tilbage efter en lang sommerferie. I er som altid klar til at tage fat på endnu et
spændende skoleår. Vi ved snart ikke hvem der glæder sig mest jer eller eleverne.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Klasseinfo
Tværs

Indskoling
3.- 6. årg.




Sygemeldinger og feriemeldinger skal gives til kontor enten på mail eller telefonisk, ikke til
klasselærer. Det giver for mange ”mellem –to-stole” situationer.
Træffetid sundhedsplejerske
Sundhedsplejersken er på skolen den 2. tirsdag i oktober og november kl.8.30-10.30. Både
forældre og elever kan henvende sig med spørgsmål til dem.




Forældremøde i indskolingen 17. september kl. 18.30
Forældremøde torsdag d. 3. oktober kl. 18.30. Mødet arrangeres sammen med 2018-udvalget,
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der holder møde med 3/4 mens 5/6 mødes med lærere og omvendt.

7.- 9. årg.




Eleverne i overbygningen skal have ordbøger til fremmedsprog og retstavning. Vi plejer at
anbefale Politikens ordbøger, gerne i digital udgave, da prisen er rimelig.
Forældremøde torsdag d. 19. september kl. 18.30 (8. årg. kl. 17). Se mail om ændring.

SFO-NYT
Sidste frist for tilmelding til pasning i efterårsferien fredag d. 13.

Efterlysning
Er der nogen, der ligger inde med selepuder, de ikke bruger mere? Vi kan bruge nogle
stykker, både i børnehaven og skolen. Så bare kom med dem!!!

God weekend
Frank
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