Lødderup Friskole
Degnestræde 11
7900 Nykøbing M

Fredagsbrev september 2015 (www.fritime.dk)
Fælles
 Sangbøger
De bestilte sangbøger er kommet. De kan købes for 150 kr. pr. styk. Elever fra og med 3. årg. skal
have en sangbog
Indskolingen

Mellemtrin

Overbygning



Flytning af forældremøde
Forældremødet, der var annonceret til mandag d. 7/9 flyttes til mandag d. 14.
september kl 17. Der vil være fokus på det faglige.

5. årg.
 Fyraftensmøde om trivsel tirsdag d. 22.september kl. 16.30.
3.-6. årg
 Udeskole
Der er sendt mail fra praktikanterne om hjælp til deres forløb.


Flytning af arbejdsaften
Arbejdsaftenen er flyttet til tirsdag d. 22. september. Den står på maling af en
afdeling og noget udvendigt. Der kommer nærmere besked.

8. årg.
 Onsdag d. 8/9 deltager 8. årg. i Skills, en skolekonkurrence arrangeret af Teknisk
Skole, onsdag kl. 9-12.30. Konkurrencen foregår på skolen.
Efter 12.30 er der almindeligt skema resten af dagen.

Der ligger billeder og video i galleriet fra teambuilding-dagene.
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Lødderup Friskole
Degnestræde 11
7900 Nykøbing M

SFO
Tur til Nykøbing:
Torsdag den 10. september tager vi alle bussen til Nykøbing for at se på træskibe. Vi skal have vores
eftermiddagsmad med, så børnene skal have en lille taske eller rygsæk med til at bære den i.
Alle børn skal have 20 kr. med som vi bruger derinde. Pengene skal afleveres senest onsdag den 9. sept. til
en voksen i SFO’en.
De børn, som eventuelt ikke skal med, skal hentes her på skolen senest kl. 12.50.
Vi er tilbage på skolen igen ca. 15.30.
I tilfælde af dårligt vejr aflyser vi.
Temauger om indianere i ugerne 38 og 39:
Fredag den 11. september skal vi se en film, som indledning på de næste to ugers tema om indianere. Filmen
er en tegnefilm, som hedder: Cowboy, indianere og Hest.
I de to temauger skal vi være ude hele dagen, så det er vigtigt at børnene har tøj med efter vejret. Vi vil
opholde os bag skolen.
Hvis der er nogen, som har en gammel skindjakke eller -frakke, de ikke bruger mere, vil vi meget
gerne have dem til at sy mokkasiner af.
Sidste frist for tilmelding til pasning i efterårsferien:
Sidste frist for tilmelding til pasning i efterårsferien er torsdag den 10. september. Lukket for senere

tilmelding.

God weekend
Frank
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