Lødderup Friskole
Degnestræde 11
7900 Nykøbing M

Fredagsbrev 11. oktober 2013 (www.fritime.dk)
Til alle troldmænd, hekse, drager, børn i indskolingen,
3 klasse & 4 klasse med søskende, forældre & bedsteforældre
Kom til vores Halloween party
Fredag den 8. november 2013 kl. 17.30 til 21.30

OBS ny dato
Kom til vores uhyggelige diskotek for børn med
hemmelige overraskelser
Kom og oplev vore andre hemmelige børneaktiviteter
Vi har også tombola med farligt store gevinster
Menu.
Hovedret: Øjne i natten ”
gyser spagetti med
Madam Mim´s blodkødsovs”
Dessert: Flagermusspyt med slim
Pris pr. person kr. 25,Øl, sodavand, slush ice & popcorn kan købes
(evt. overskud går til vores lejrtur til Berlin)
Vi glæder os til at se dig og din familie
Kærlig hilsen
7 klasse
Klip --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tilmelding og betaling senest den 4. november til Lenette, Alberte eller Lucas i 7. klasse
Vi kommer antal voksne:__________
antal børn:_______________
PS. Du må meget gerne komme udklædt

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

Lødderup Friskole
Degnestræde 11
7900 Nykøbing M
Hovedrengøring lørdag d. 12. oktober kl. 9:00.
Vi starter med fælles morgenmad kl. 9:00 og undervejs holder vi pauser efter behov med øl/vand.
Sluttidspunkt senest kl. 13:00.
Bestyrelsen
Klasseinfo
Tværs
 Teaterugen (24. – 31.oktober)
Hele skolen begynder på teateruge torsdag d. 24. oktober.



Idræt efter ferien foregår fortrinsvis indenfor med mindre andet er aftalt
Comenius: Nogle elever fra 7. – og 8. er på rejse til Chojna i Polen i ugen efter
efterårsferien. Frank og Janette er med dem og der er derfor lidt vikarændringer for deres
klasser. Programmet for turen kan læses på hjemmesiden, hvor turen også kan følges.



Arbejdslørdagen er sløjfet i år, men vi vil gerne (i samråd med forældrerådet) invitere til
fællesspisning og teaterforberedelser i Indskolingen mandag d. 28. oktober kl. 17-19.30. Der



Indskoling

8.- 9. årg.



kommer en invitation i uge 43, men reserver dagen☺
Cykeltur mandag d. 21. oktober jf. mail 10/10




Husk tilmeldinger til skirejse skal afleveres mandag d. 21. oktober

8. klasse - sæt kryds i kalenderen torsdag den 7. november 2013. Der vil blive
arrangeret hyggeaften med overnatning. Mere info kommer senere. Mvh
forældrerødderne i 8. klasse."

SFO-NYT
Efterårsferien
Vi samarbejder med børnehaven. Medbring kun formiddagsmadpakke, vi spiser eftermiddagsmad
med børnehaven. Husk at melde afbud, hvis dit barn er meldt til, men holder en fridag.
Tlf. SFO: 96690209/51369858
Børnehaven: 97725225
Halloween
Onsdag d. 23. oktober holder vi Halloween i SFO’en. Vi laver eftermiddagsmad, så medbring kun
skolemadpakke til denne dag. Børnene må gerne være klædt ud, og der vil være mulighed for at
blive sminket i sfo’en. Vi slutter med forældrekaffe fra kl. 14.30 til kl. 16.00.
Praktikant
I uge 43 får vi en praktikant. Hun hedder Julie og går i 9 klasse på Dueholmskolen.

Vi elsker at bage
God ferie
Frank
________________________________________________________________________________
Telefon 9772 4566
Lodderup@mail.tele.dk
Fax 9772 5966

