Lødderup Friskole
Degnestræde 11
7900 Nykøbing M

Fredagsbrev 18. september 2015 (www.fritime.dk)
Indskolingen

Mellemtrin



Cykeltur torsdag d. 24. september
Husk cykel, cykelhjelm og lille rygsæk til madpakke og drikkedunk.

5. årg.
 Fyraftensmøde om trivsel tirsdag d. 22.september kl. 16.30.
 Idrætsdag på Skyum Idrætsefterskole torsdag d. 24. september.
Der kommer er særskilt mail i begyndelsen af næste uge om afgangstidspunkt og
hjemkomst.
3.-6. årg
Udeskole
Kære forældre til 3. 4. 5. & 6. klasse
Mandag d. 21. september cykler vi til Legind Bjerge i udeskole. Husk derfor
cykler og cykelhjelm. 
Hilsen Jonna & Mads
Lejrskole 3.-5.

Her er et enkelt billede fra lejrskoleturen:
lysstøbning i Vorupøre.
Lejrskole 6. klasse

Billede fra det Store Stygge
Storkespringvand.
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Lødderup Friskole
Degnestræde 11
7900 Nykøbing M

Overbygning





Arbejdsaften for overbygningens forældre tirsdag d. 22. september
Vi mødes kl. 16 og regner med at kunne slutte af ved 19-tiden.
Det er fortrinsvis maling, der er på tapetet!
Vi slutter af med pizza.
7. årg. teaterbesøg på Sydvestmors Friskole tirsdag d. 22. september
Der er afgange fra skolen kl. 9.30

SFO
Så er vi godt i gang med vores indianer uger. Alle børn hygger sig og er vældig interesserede og engagerede.
Vi har lavet ”drømmestjerner”, spyd, bue og pil, tipier og lerting. Desuden har vi lavet bålmad hver dag og
mandag fik vi ”indianergryde”. Vi har ikke været så heldige med vejret, men håber på det bliver bedre i
næste uge. Tirsdag, hvor Heidi havde fri, valgte Bente og Mona at blive inde og lave indianerting, mens
Flemming var ude at lave buer og pile.
HUSK at alle børn skal have 5 stk. æbler med på mandag, så vi kan lave æblemost en af dagene i næste uge.
Vi køber is og flødeboller til alle børn i næste uge, for de 20 kr. som vi ikke fik brugt på turen til Nykøbing.
Filmen, som vi ville have set sidste fredag, var desværre ikke kommet, men vi håber den kommer i løbet af
de næste par dage.
Sidste uges træskibsbesøg

Der ligger flere billeder i galleriet på hjemmesiden.
God weekend
Frank

________________________________________________________________________________
Telefon 9772 4566
Lodderup@mail.tele.dk
Fax 9772 5966

