Lødderup Friskole
Degnestræde 11
7900 Nykøbing M

Fredagsbrev 30. marts 2012 (www.fritime.dk)
Generalforsamling torsdag d. 12. april kl. 19
Der er sendt indkaldelser til alle med e-mail. På generalforsamlingen lægges linien for det kommende år i
forhold til skolens udvikling. Derfor opfordres alle til at komme og deltage i debatten.
I år er det forældrenes bestyrelsesmedlemmer, der skal vælges. De udgør 4 af de syv melemmer i
bestyrelsen, og skal sikre at flertallet i bestyrelsen er valgt af forældrekredsen (forældremyndighedsindehaverne).
Friskoler er forpligtiget til at have en tilsynsførende, der skal vurdere om den undervisning eleverne
modtager står mål med folkeskolen. Denne opgave har Vibeke Skou Hansen stået for de sidste år, hvilket vi
har været meget glade for. Desværre kan Vibeke ikke finde tid til opgaven længere, så vi skal have valgt en
ny. Dorit Erhardsen, skoleleder på Hvidbjerg Skole, vil gerne påtage sig opgaven, og foreslås derfor af
bestyrelsen.
Ødelæggelse af knallert
Vi har desværre haft et tilfælde, hvor en elevs knallert er blevet skadet (bagskærm brækket af) i går –
torsdag. Vedkommende har ikke meldt sig, så vi ved ikke om det bare er et uheld eller om der er andre
motiver. Jeg vil derfor opfordre til, at I drøfter dette igennem derhjemme og kontakter skolen, hvis nogen
kan hjælpe med at dette ordentligt udredt.
Årsberetning 2011
Årsberetningen fra Dansk Friskoleforening er sendt med eleverne hjem.
Henstilling til hastighedsnedsættelse
Foråret er kommet og en del mindre elever har nu fundet cyklerne frem og tager selv turen frem og tilbage til
skole. Så vær med til at passe på dem og kør forsigtigt gennem Lødderup og omegn. Sig det også til din
nabo!
Lus
Vi har tilfælde af lus i indskolingen. Benyt påsken til at få checket/behandlet alle, så vi kan være lusefri efter
påske.
Spirere
Umiddelbart efter påske starter de kommende skolestartere i SFO. De kommer bl.a. til at tage vores drivhus i
brug for alvor.
Ny skolekammerat til 5. årg.
Efter påske starter Rikke Plejdrup hos os.
Tandpleje
Skoletandplejen kommer forbi tirsdag og onsdag til alle elever minus 9.
Cirkus mellemtrinnet
Ejnar fra Cirkusfabrikken kommer tirsdag d. 11/4 og underviser mellemtrinnet
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SFO-nyt
God påske!!!

Sommergymnastik i FLUIF
Spillopper 3-6 år træner tirsdag kl. 16.30 – 17.30.
Trænere er Nanna Nielsen og Maria Odgård
Krudtuglerne 0. kl. - ? træner tirsdag kl. 17.30 – 18.30
Trænere er Marianne Furbo og Maja Balle
Vi starter i uge 15.
Der er Præstbrostævne den 24.6.
Hilsen Gymnastikudvalget i FLUIF.
God påske
Frank
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