Lødderup Friskole
Degnestræde 11
7900 Nykøbing M

Fredagsbrev 9. januar 2015 (www.fritime.dk)
Klasseinfo
Praktikant
Danni, en af vore tidligere elever, skal være i praktik som undervisningsassistent. Han kommer fortrinsvis til at
følge Birthe. Han skal være her i 14 dage og starter på mandag.
Lus
De små bæster sneg sig med ind i det nye år, så hermed en opfordring til at få kæmmet godt igennem i
weekenden.

Læseriet – et tilbud til læseheste og bogorme eller dem der gerne vil blive det...
I lektiecafé om mandagen fra kl. 12.45-13.30 bliver der mulighed for at komme ned i Læseriet, hvor
man selvfølgelig skal læse.
Der vil være læsestof for enhver smag, og man bliver guidet til at finde, det der passer til dig for at
blive en bedre læser.
Alle er hjertelig velkommen.
Venlig hilsen Marianne
Indskoling
Byggematerialer søges
Hulebyggeri er et kæmpe hit på
Lødderup Friskole, og vi vil derfor
gerne lave en mindre ”byggelegeplads”
i Indskolingen.
Derfor søger vi mindre mængder byggematerialer
såsom brædder, plader
af div. karakter, søm, kraftigt plast og
lign., som børnene vil få stor glæde af.
Henvendelse før evt. aflevering er nødvendigt for os,
så kontakt derfor med sms eller opringning
Kirsten på 51 70 20 73 eller Marianne på 42 18 98 22
På forhånd mange tak
Mellemtrin
 Nikolai er startet i 6. årg.
 Vi bygger og konstruerer med LEGO på mellemtrinnet i udeskoletimerne
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Overbygning
 7. årg. Skole/hjem-samtaler tirsdag d. 27/1 og onsdag d. 28/1. Nærmere oplysninger om tidspunkter
kommer i næste uge.
 8. årg. Skole/hjem-samtaler onsdag d. 14/1 og torsdag d. 15/1.
 9. årg. Skole/hjem-samtaler mandag d. 12/1 og torsdag d. 15/1. 9. årgang se Klasseinfo på
hjemmesiden

SFO-NYT
Skøjtetur for 3 kl.:
Fredag d. 23. januar tager 3. klasses SFO-børn på skøjtebanen, i Skive. Vi tager af sted kl.12.45 og er tilbage
ca. 15.45. Vi spiser vores eftermiddagsmad derhenne, så det må gerne være en madpakke, som kan smides
ud i bagefter. Man må gerne medbringe egne skøjter, hvis man har.
Vinterferie:
Tilmelding til pasning i vinterferien uge 7:
Navn:_______________________________
Fri hele ugen_______
Mandag d. 9/2 fra kl.__________til kl.___________
Tirsdag d. 10/2 fra kl.__________til kl.___________
Onsdag d. 11/2 fra kl.__________til kl.___________
Torsdag d. 12/2 fra kl.__________til kl.___________
Fredag d. 13/2 fra kl.___________til kl.___________
Vi vil gerne have en tilbagemelding senest fredag d. 23. januar, også hvis dit barn holder fri.
Ligeledes hænger der tilmeldingsseddel på opslagstavlen i garderoben.
God weekend
Frank
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