Lødderup Friskole
Degnestræde 11
7900 Nykøbing M

Fredagsbrev 6. december 2013 (www.fritime.dk)
Nyhedsbrev Fredsø Lødderup er medsendt
Klasseinfo

2.-5.
årg.

Kidsvolleystævne
Billeder af vinderne fra stævnet i
Hvidbjerg i mandags

Tværs Pakkekalender
Man kan stadig nå at komme med i kalenderordningen. Der skal bare afleveres en 20-kroners
gave på kontoret, så er man med i lodtrækningen.
Julearrangementet søndag d. 8. december kl. 16
Vi mødes i kirken og går herefter i fakkeltog til skolen, hvor boderne åbnes, og der vil være
forskellige aktiviteter og mulighed for at købe mad, kage, kaffe og næsten alt hvad hjertet
begærer.
Luciaoptog fredag d. 13.
Fra morgenen (morgensamlingen) er der Luciaoptog til morgensamlingen, så de elever, der
skal gå må gerne komme i lidt god tid, så kjoler og lys kan komme på
Snelukning
Vi nærmer os jo tiden for risiko for snevejr, så for at være på forkant: Ved lukning vil det
fremgå af skolens hjemmeside og kunne høres på Radio MidtVest eller Radio Limfjord.

SFO-NYT
Sfo’en og Børnehaven inviterer til Lucia optog:
Fredag d. 13. december er der forældrekaffe mellem 14.00 – 15.30.
Forældrekaffen starter med Lucia optog kl. 14.00, derefter er der kaffe og kage.
Lucia optoget er for de piger og drenge som har lyst til at deltage.
Er der nogen forældre som har lyst til at bage kage til denne dag, vil det være rigtigt dejligt.
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Lødderup Friskole
Degnestræde 11
7900 Nykøbing M
Tilmelding til pasning:
Sfo’en holder juleferie fra fredag d. 20. december til og med onsdag d. 1. januar. Vi vil gerne have
en tilbagemelding på, hvem der har behov for pasning torsdag d. 2/1 samt fredag d. 3/1.
Tilmeldingsseddel hænger på opslagstavlen i garderoben.
Alle bedes melde tilbage senest fredag d. 13/12
Vi holder julefrokost i sfo’en torsdag d. 19/12, mere herom næste fredag

God weekend
Frank
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