Lødderup Friskole
Fredagsbrev 11. september 2015


Indskolingen

Fyraftensmøde mandag d. 14. sept. kl. 17.00



Mellemtrin

3. – 5. kl.: Lejrtur til Søhytten ved Førby Sø onsdag – fredag.
Janette, Birthe, Lone + praktikanterne Houda, Mads og Jonna er med.
6. kl. er i København mandag – torsdag. Fri fredag.
Jane og Thomas er med.



Overbygning

Fredag d. 18 sept. teater for 7. kl. på Morsø Teater kl. 11.30
Husk cykel og cykelhjelm.



FÆLLES

LUS igen igen………..
Alle opfordres til at tjekke og evt. behandle i weekenden



SFO

Torsdag var vi 44 børn ude for at se træskibe nede på havnen. Vi startede med at spise madpakker ved
lystbådehavnen og legede lidt på legepladsen der, inden vi gik over for at se skibene. Det var desværre kun
Fulton som var ankommet.
Der var forskellige spil man kunne prøve, samt tovtrækning og det var selvfølgelig pigerne der var de
stærkeste
Vi har ikke brugt de 20 kr. som børnene har haft med, da der sad nogle flinke mænd ved Havnekøbmanden
som gav is til alle. Så vi køber is for pengene i næste uge.
Vi afsluttede dagen på legepladsen ude ved anlægget.
Der kommer billeder i galleriet.

Vi var så uheldige, at der torsdag blev taget 20 kr. fra sfo’en i skoletiden, så tag en snak med jeres børn om,
at man ikke må tage noget, som ikke er ens eget, da vi synes, det er en utrolig vigtig snak. Lærene har også
taget en snak med børnene herom.
Indianer uge:
I de næste 2 uger har vi som nævnt i sidste fredagsbrev, indianeruger. Det betyder at vi skal være udenfor
hele eftermiddagen. Så husk at give børnene tøj med til al slags vejr. I skal hente jeres børn omme på den
anden side af skolen ved det nye bålsted.
Vi skal lave æblemost, så vi vil meget gerne have nogle æbler.

GOD WEEKEND

