Lødderup Friskole
Degnestræde 11
7900 Nykøbing M

Fredagsbrev 16. januar 2015 (www.fritime.dk)

Bestyrelsesnyt januar 2015
Godt Nytår til alle. Tak for et godt samarbejde til ledelse, lærer, elever, forældre og kredsen omkring
Lødderup Friskole. Uden jeres opbakning, er det ikke muligt at drive en skole som vores.

Børnehaven/Vuggestuen
Vi har startet vuggestue i forbindelsen med børnehaven. Vuggestuen er nomineret til 14 pladser.
Etableringen har krævet en ombygning af børnehavens lokaler. Vuggestuen har fået en forrygende start, der
er allerede venteliste. Super flot.
Vi arbejder også med at bygge et ekstra hus til børnehaven på græsplænen ud mod parkeringspladsen. Huset
er til børnehavens udegruppe, så vi kan give dem nogle bedre forhold.

Nyt legetårn
Bestyrelsen vil gerne takke alle elever, med elevforum i spidsen, for den fine indsats i forbindelse med
indsamling af midler til det nye legetårn.

2018-udvalget
Udvalget arbejder med skolens retning og forsatte udvikling frem mod 2018. Vi er løbende blevet orienteret
om fremskridtene af udvalget og forventer at blive præsenteret for en plan i foråret af 2015.

Økonomi
Vi har valgt at opgradere skoles EDB udstyr. Elev PC’erne bliver fornyet til mere tidsvarende maskiner, der
opfylder stadig stigende software krav.
Fremtiden ser fornuftig ud. Budget 2015 er godkendt af bestyrelsen og prognoserne for de efterfølgende år er
gode.

På bestyrelsens vegne
Martin Klemmensen

Klasseinfo
Hovedrengøring lørdag d. 31. januar 8.30-13
Der kommer en revideret liste hurtigst muligt.
Ringorm
Der konstateret ringorm i indskolingen. Vær lige opmærksom på udslæt.
Foldere fra Morsø Naturklub
Den er sendt med de børn, der har ønsket den. Den ligger også på hjemmesiden under ”Nyheder”.
Mellemtrin
 Vi har brug for en hjælpende hånd til strikkeholdet (bedstemødre/-fædre, mødre, fædre eller
andre strikke-kyndige). Mød op næste fredag kl. 8.30, så giver vi rundstykker)




Der skiftes PK-fag for 4.-5.- og 6. årg.
Håndarbejdshold skifter til køkkenhold og omvendt!
Udeskole
Medbring computere, hvis muligt på onsdag.
Mandag formiddag tager 3/4 i teater på Sydvestmors Friskole
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Datoer for skole/hjem-samtaler:
3. årg.: 27/1 og 28/1
4. årg. :29/1
5. årg.: /2/2 og 18/2
6. årg. 2/2
Der er sendt tider ud.

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. 21/1 og torsdag d. 22/1.
Der er sendt tider ud.

SFO-NYT
Vinterferie
Husk - fredag d.23. januar er sidste frist for tilmelding til vinterferien(uge 7). Tilmeldingsseddel hænger på
opslagstavlen i garderoben. Vi samarbejder med børnehaven.
3 kl. tur
Skøjtetur for 3 klasses SFO børn fredag d. 23. januar fra skole og til kl. 15.45. Vi spiser eftermiddagsmad
dernede, så medbring en tur madpakke.
Plastikposer
Vi vil gerne have plastikposer/indkøbsposer, kraftigt plast.
God weekend
Frank
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