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Fredagsbrev 18. marts 2016 (www.fritime.dk)
Fælles

Bestyrelsesnyt
Generalforsamlingen nærmer sig, og bestyrelsen vil gerne hermed opfordre alle til at
deltage. Det er her, at muligheden for at få indflydelse virkelig kommer i spil; både hvis man
gerne vil i bestyrelsen, men også hvis man blot ønsker at gøre brug af sin stemmeret. INGEN
bliver tvunget i bestyrelsen mod deres vilje, så mød trygt op til en forhåbentlig hyggelig og
konstruktiv aften.
De første spadestik til de nye lokaler er, som det kan ses i Morsø Folkeblad, taget. Stor tak til
børnehaven for det 😊

I byggeperioden bliver vi nødt til at friholde den lille parkeringsplads til håndværkere og
materialer. Det håber vi at alle vil respektere.
Det giver noget mere pres på den anden plads, så vis hensyn og ikke mindst - pas på
hinanden.
Byggeriet er færdigt 30. maj - hvis alt går efter planen, hvilket vi naturligvis regner med at
det gør.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Generalforsamling torsdag d. 7. april kl. 19
Indkaldelse til generalforsamling er sendt med eleverne hjem og udsendt på mail.
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Skolekoncert
Vi fik en meget fin koncert af Drum Drum i mandags. De var gode til at inddrage eleverne i
musikken

Indskolingen Udrugningsprojektet
De første kyllinger kom ud af skallen i nat. De fik en tryg start på livet: Marianne sov ved dem
på skolen De to første er på meget demokratisk vis døbt Tusindårsfalken og Rip. 21 navne
var bragt i forslag.

Mellemtrin

Samtaler 4. årg. torsdag d. 31. marts
Der er udsendt mail med tidsplan.
Indefodboldstævne tirsdag d. 15/3
5. og 6. Klasse
Hyggelig dag med fodboldstævne i Blidstrup. Team BIB og Team BOB gjorde det godt, og
Team BIB var næsten tæt på en finaleplads 😝😝

Telefon 9772 4566

Lodderup@mail.tele.dk

Fax 9772 5966

Lødderup Friskole
Degnestræde 11
7900 Nykøbing M

Overbygning 9. årg.
Samfundsfagsholdene skal på rundvisning på Rådhuset. Borgmesteren viser os rundt og
fortæller om lokalpolitikeres arbejde og eleverne har spørgsmål til ham.
Hold 1 (tirsdagsholdet) skal møde på rådhuset onsdag d. 30. marts kl. 8.00.
Hold 2 skal møde på rådhuset onsdag d. 6. april kl. 8.00.
Efter rundvisningen skal de selv komme på skolen (så husk cykel og cykelhjelm).

SFO-NYT
Påskeferie:
Husk at melde afbud, hvis jeres barn alligevel ikke kommer i påskeferien.
Der må medbringes DS’er.
Garderober:
Efter påskeferien får vi nye børn i SFO’en, det er de nye ”spirer”. Derfor skal vi bruge
garderoberne til dem, hvilket betyder, at 3. kl. og Frigear-børnene må have deres ting, i de
garderober, de har i skoletiden.
Teater på Sydvestmorsskolen:
Fredag den 1. april skal 0., 1. og 2 kl. til teater på Sydvestmorsskolen fra 12.15 til ca. 13.30.
Spirerne, 3. kl. og Frigear-børnene bliver på skolen.

God påske
Frank
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