Lødderup Friskole
Degnestræde 11
7900 Nykøbing M

Fredagsbrev 17. april 2015 (www.fritime.dk)
Fælles
 Husk generalforsamling torsdag d. 23. april kl. 19.
 Affaldsindsamlingen i onsdags
Vi fik en rimelig høst,
og måske er der grund
til optmisme? Det er
vores indtryk, at der
ikke er helt så meget
affald smidt i området
som i tidligere år.



Biblioteksbøger
Vi mangler følgende biblioteksbøger og har fået erstatningskrav!!
Vil I lige tjekke tasker, hylder og bunker for følgende titler:
Felix, en lille bitte hund, Max Skræk (bd.4.), Kære dumme dagbog, Døde drenge kan ikke sms’e, Den
lille heks og mavepine, Galgebakken, Invasion fra rummet, De fortabte sjæles ø, I Satans tid,
Tyrebanden, Kongens søn, Den magiske bog.
Indskolingen
 Lejrskole
Indskolingen skal på lejrskole 11.-12. juni. I får mere information senere.
Mellemtrin
 Udeskole
Husk tøj efter vejret.
 3.-4. årg. får besøg af danseinstruktører torsdag formiddag
Der knokles i udeskole!!



Rasmus Ritter er flyttet til Dueholmskolen
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Overbygning

7. klasse lånte Phillips sø fredag i biologi, godt vejr og stressede haletudser og
aha-oplevelser med et forstørrelsesglas.




9. klasse har følgende blokdage: (der kan opstå ændringer i forhold til udtræk)
engelsk ti 22/4, samfundsfag fre 24/4, matematik ons 29/4, dansk to 30/4+fre 8//5.
fysik 12/5+18/5
William Kappel er flyttet til Dueholmskolen
SFO
Intet nyt er godt nyt

Fra FLUIF

Sommergymnastik for 2.kl og frem. Torsdag kl 17.30-19.00. Start torsdag den 9.4. på Lødderup
friskole. Træner er Nanna og Katja.
Det har desværre ikke været muligt at finde trænere til de yngste, derfor starter der kun et hold op.
Så er den første uge med vores nye ”spirer” gået, og det må siges at være gået over alt forventning.
Alle er faldet rigtig godt til, og man får det indtryk, at de allerede har været her i flere uger.
God weekend Frank
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