Lødderup Friskole
Degnestræde 11
7900 Nykøbing M

Fredagsbrev 6. januar 2017 (www.fritime.dk)
Sæt X i kalenderen 2. februar kl. 19
Birk Christensen, der har baggrund i bl.a. Børns vilkår, kommer og fortæller om bl.a. mobning.
Foredraget er del af den række foredrag, der har været gennem de sidste år om børns behov og forældre/læreres
udfordringer. Foredraget er gratis, så tag en kollega/ven med og få en hyggelig og lærerig aften sammen.
Der bliver sendt en plakat med fredagsbrevet, som I gerne må videresende til interesserede.

Nyt år med lus
Året var ikke mange dage gammelt før vi fik melding om, at lusene også er kommet med ind i det nye år. Vi
har melding fra mellemtrinnet om at der er behov for tjek.

Bare en detalje
Der holder hver morgen biler uden fører, der er tændt på parkeringspladsen. Det er selvfølgelig rart, at sætte
sig ud i en varm bil efter aflevering af børn. Der er dog et par detaljer, som man bør være opmærksom på: 1.
det miljømæssige aspekt, 2. bilen er ikke forsikret, hvis en eller anden kører med den. Det sidste er ikke kun en
hypotetisk mulighed. For et par år siden kørte en biltyv med en BMW (så vidt jeg husker) fra Glyngøre Skole.
Ærgerligt at afdrage på en dyr bil, man ikke har.

Mellemtrin

Overbygning

3./4. årg.
 Der er overnatning på skolen torsdag d. 19/1
4. årg.
 Samtaler bliver 25. januar. Der kommer tidsplan.
7. årg.
 Skole-hjemsamtaler tirsdag d. 17/1 og torsdag d. 19/1. Sæt X i kalenderen. Der
kommer en tidsplan.
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SFO

Tweens
Mona kommer desværre ikke tilbage til tweens, hun vil fremover varetage praktiske opgaver.
I stedet for starter Mads som ny voksen for Tweens.

Mads er uddannet pædagogisk assistent og bosat i Thisted. Tag godt imod ham alligevel
Madplan uge 2:
Tirsdag: Nachos og kylling
Onsdag: toast m.skinke og ost
Torsdag: tacoskaller

God weekend
Frank
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