Lødderup Friskole
Degnestræde 11
7900 Nykøbing M

Fredagsbrev 29. august 2014 (www.fritime.dk)
Klasseinfo
Tværs
 Kent Heltborg starter i praktik i SFO og som pedel i 8 uger.
 Marivic er startet som sprogpraktikant mandag og fredag i SFO.
0.-6. årgang regentbesøg torsdag d. 4. september.
Eleverne tager fra skolen kl. 9.50 og er retur kl. 15.10. Der er sendt en særskilt mail med program for dagen.
Indskoling
 Forældremøde tirsdag d. 2. september kl 19.
Mellemtrin
 Udeskole foregår i Sillerslev på onsdag d. 3/9. Vi skal med bussen kl. 8.10 fra skolen og mødes ved
busstoppestedet ud for skolen. Vi er hjemme kl 13.05.
Billedet er fra udeskole mellemtrin.
Vi lavede 65 fiskeplatter i forbindelse
med emnet ”Kyst og Hav”.



3.-5. årg. Lejrskole
o Lejrskolen er i Bulbjerg og vi tager afsted onsdag d. 10/9 og kommer hjem fredag 12/9. Der
kommer nærmere besked.
 Forældremøde 3.+ 4. årg. torsdag d. 25. september kl 19.
 Forældremøde 5.-6. årg. torsdag d. 18. september kl. 19.
Overbygning
 Husk arbejdsaften for overbygningens forældre tirsdag d. 9. september kl. 16-19.30. Der kommer en
mail med oversigt over opgaver.
 Forældremøde tirsdag d. 23. september kl. 19.
8. årg.
 Grill-aften fredag d. 5. september.

SFO
Eftermiddagsmad:
På mandag skal vi have små pizzaer til eftermiddagsmad. Madplanen står på månedssedlen i garderoben.
Tur:
På onsdag tager vi igen på gåtur. Turen bliver noget kortere end sidst(Fredsø). HUSK lille rygsæk med
eftermiddagsmad og drikkedunk samt gode gå-sko. Vi er hjemme ca. 15.30. Alle skal med ellers skal man
hentes 12.45.
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Referat fra forældremøde:
Vi siger tak til de forældre, som mødte op til vores forældremøde i onsdags.
Vi fik en fornuftig snak om brug af I-pads i SFO-tiden. Vi besluttede, at indtil skolen har fundet frem til en
fælles politik på IT-området, må børnene fremover ikke medbringe I -pads, DS’er og andre spillemaskiner
om fredagen, som de plejer. Man må spille på Sfo’ens spillemaskiner. Begrundelsen herfor er: utilsigtede
hjemmesider, konflikter og spil som hører til på helt andre alderstrin. Vi mener, tiden skal bruges til leg og
sociale relationer. Holdningen var, at børnene derhjemme får spillet det de skal, så brug af Ipad i Sfo’en er
ikke nødvendig.
Fra mandag vil vi igen indføre at der serveres brød til frugten. Forskellig hjemmebagt brød og frugt. Det
bliver serveret ved bordene, hvor man skal sidde sammen og spise. Altså - alle som har lyst til det skal sidde
ved bordet og spise, så vi undgår, at børnene smider brødene alle vegne og for at skabe en hyggeligere
stemning, når der spises.

God weekend
Frank
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