Lødderup Friskole
Degnestræde 11
7900 Nykøbing M

Fredagsbrev 2. december 2011 (www.fritime.dk)
Avis produktion
Der gik lidt ged i uddelingen, så de sidste får et
eksemplar med hjem i dag.

Julegaveidé
Der er en del elever, der mangler sangbog. Alle elever fra 3. – 9. klasse skal have en sangbog. Den kan købes
på kontoret for 125 kr. hvis man mangler.
Gavesækken
Traditionen tro er der kalendergavesæk i december måned. De elever, der ønsker at deltage, medbringer en
gave til max 20 kr. (ikke slik), der afleveres på kontoret. Så trækkes der gaver hver dag indtil jul. Man kan nå
det endnu, hvis man ikke har nået det.
Julehygge søndag d. 11. december kl. 16.00-18.30 ca.
Vi mødes i kirken til familiegudstjeneste, Lucia-optog og optræden. Efterfølgende går vi i fakkeltog til
skolen, hvor der bliver mulighed for at købe æbleskiver, aftensmad mv. arrangeret af forældrerådene. Der vil
også være et indslag fra indskolingen.
Julebanko 6. årgang torsdag d. 8. december
Der kommer nærmere information, men sæt et X i kalenderen.
Træffetid for sundhedsplejersken
Tirsdag d. 6. december kl. 13-15. Elever og eller forældre, kan komme forbi og få en snak.
Praktikant frem til uge 4
Vi har fra på mandag Anne Rodh. Hun kommer til at undervise i mellemtrinnet i Natur og Teknik og i
VAKS-kursus. Anne er 3. års-studerende fra Nørre Nissum Seminarium.
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SFO-NYT
Forældrekaffe:
Tirsdag d. 13. december afholder vi forældrekaffe sammen med børnehaven. Der er kaffe på kanden fra kl.
14.30 – 16.00.
Der er lucia-optog kl. 15.00 med de SFO-børn og børnehavebørn som har lyst til at være med.
I forbindelse med dette skal vi bruge nogle hvide lagner, så kig lige gemmerne igennem, om I evt. har noget
liggende, som vi må få.

Svømning:
Der er svømning fredag d. 16. december for 3. Klasses sfo-børn.
Udetøj:
Det kedelige efterårsvejr er over os, og det betyder at børnene skal have overtræksbukser med samt
gummistøvler. Det kan være en god ide både at have regntøj samt flyverdragt/skibukser med, da vi tit
oplever, at børnene har meget vådt tøj, når de kommer i sfo’en.
Tag en snak med jeres børn om, at de skal have det på ud, for hvis bare én springer over, følger rigtig mange
trop. Vi siger også til dem, at de skal have det på men det er svært at kontrollere dem alle.
Julefrokost:
Vi holder børne-julefrokost tirsdag d.20 december, men I får nærmere besked i et senere fredagsbrev.
Men vi vil gerne, hvis der er nogle forældre, som vil hjælpe os denne eftermiddag.
God weekend
Frank
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