Lødderup Friskole
Degnestræde 11
7900 Nykøbing M

Fredagsbrev 2. december 2016 (www.fritime.dk)
Reflekser og lys
Vi vil lige opfordre til, at I tjekker
lys og reflekser på cykler og tøj.
Der er en del meget mørke elever
på vej til skolen om morgenen,
som er meget udsatte i trafikken.

Julearrangement søndag d. 11. dec. Kl. 16






Vi starter i Lødderup Kirke kl. 16.00 med Lucia-optog og familiegudstjeneste0
Efter gudstjenesten er der fakkeloptog fra kirken og til skolen
På skolen er der julehygge med underholdning og juletræsfest
Der er julecafe med æbleskiver, pølser som 7. årg. står for at arrangere.



Julekalendertrækning
Hvis man ønsker at deltage i pakkekalenderen til morgensamling medbringer man en gave til 20 kr.
som afleveres på kontoret. Hver morgen i december udtrækkes pakker til deltagende elever ved
morgensamlingen.



Salg af æbleskiver
8. årg. sælger æbleskiver hver fredag i julemåneden. Prisen er 10 kr. for 3 æbleskiver og et krus saft.



Lucia-optog på skolen tirsdag d. 13. december
Traditionen tro har vi optog tirsdag morgen til morgensamlingen. Alle er jo også denne dag velkomne
til morgensamlingen.
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Lødderup Friskole
Degnestræde 11
7900 Nykøbing M
Mellemtrin
Der har været Store bagedyst i 3.
årg.
Tak til Trine for hjælpen og
inspirationen



Lucia-optog
Alle piger i mellemtrinnet deltager i Lucia-optog.

Overbygning 8. årg.
 Skole-hjemsamtaler mandag d. 5/12.
Der kommer en tidsplan.
9. årg.
 Fagprøve
o Tysk onsdag d. 7/12
 Skolehjem-samtaler 15/12.
Der kommer en tidsplan.
 Standpunktskarakterer
Der er sendt standpunktskarakterer med eleverne hjem. Der har desværre indsneget sig fejl i
de først udleverede. De er rettet og de korrekte karakterer står på udgaven der er udprintet
2/2-2016

SFO
Intet nyt er godt nyt
Tweens
Mandag: Risengrød
Tirsdag: Suppe
Onsdag: Pandekager m. is og syltetøj
Torsdag: Pølsehorn
God weekend
Frank
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