Lødderup Friskole
Degnestræde 11
7900 Nykøbing M

Fredagsbrev 21. november 2014 (www.fritime.dk)
Klasseinfo
Julen er allerede over eller bag på os?
Julepynts- og besøgsdag fredag d. 28. november
Dagen er besøgsdag, så inviter bedsteforældre eller andre pårørende til at komme og være med. Indskolingen
har deres helt egen invitation, der sendes til
 Juleforberedelse og besøgsdag fredag d. 28. november. Vi har ændret lidt på dagen, så
 0.- 6. årg. juleklipper/-hygger/-pynter fra 8.10-11.35.
 7.- 9. årg. De første lektioner 8.10-9.50 har almindelig undervisning. Efterfølgende er der
juleklip/klasselærertid til 12.45.
 Medbring gerne saks og lim til dagen.
 Pakkekalenderen
Vi har en fælles gavesæk, som vi trækker ud hver morgen til morgensamling i december måned.
Hvis man ønsker at være med medbringes en gave til max. 20 kr. som afleveres til kontoret.
X/Y- Faktor

7. årg. fik lavet en rigtig fin formiddag
De to værter
Indskoling
Vi har sendt en invitation til besøgsdag. Den ligger også på hjemmesiden.
Mellemtrin
3.- 6. årg.
 Medbring pc, tablets- hvis muligt- til udedag på onsdag.
5.- 6. årg.
 Der er teaterbesøg i Øster Jølby på tirsdag.
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Overbygning
 Fagprøver 8. og 9. i næste uge
o Mandag er der fagprøve for 8.- og 9. årg. i dansk
o Tirsdag er der fagprøve for 8.- og 9. i matematik
o Onsdag er der fagprøve i engelsk for 9. årg.
o Torsdag er der fagprøve i tysk for 9. årg. De elever, der har tysk. Elever, der ikke har tysk, har
et undervisningsforløb i samfundsfag og skal møde sammen med øvrige
Medbring PC og andre relevante redskaber. Vi er klar i klasserne kl. 8.10 (SÅ VÆR PRÆCISE)
 Juleklip for 7.- 9. årg. fredag d. 28. november
De første lektioner 8.10-9.50 er almindelig undervisning. Efterfølgende er der juleklip/klasselærertid
til 12.45.
 P/K-fag torsdag
o Idrætsholdet skal medbringe cykelhjelm og idrætstøj

SFO-NYT
Juledekorationer:
Vi laver juledekorationer tirsdag og onsdag. Børnene skal selv medbringe lys samt skål til at lave den i. Vi
har gran og ler.
Juleferie:
Sfo’en holder juleferie fra og med tirsdag d. 23/12 til og med torsdag d.1. januar. Vi vil gerne have en
tilbagemelding på, hvem der har behov for pasning fredag d. 2. januar. Tilmeldingsseddel hænger på
opslagstavlen i garderoben. Tilmelding senest fredag d. 5. december.
Første skoledag efter juleferien er mandag d.5. januar.
Praktikant:
Anette Søndergård starter i praktik mandag d. 24/11. Hun skal være her 3 dage i ugen. Vi har haft Anette i
praktik før.

God weekend
Frank

Fra Forsamlingshuset
Bankospil i
Fredsø Forsamlingshus
Mandag d. 24. november kl.19.30
De sædvanlige gode præmier
Alle – små som store er hjertelig velkommen
Kaffe, øl og vand kan købes
Hilsen Bestyrelsen
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