Lødderup Friskole
Degnestræde 11
7900 Nykøbing M

Fredagsbrev 2. marts 2012 (www.fritime.dk)
Kurser mv.
Næste uge er har Jane fri og Thomas fri. Kirsten og Janette er på kursus onsdag til fredag.
Naturvidenskabelig faguge
Vi har haft en god faguge, hvor der er blevet arbejdet engageret med en masse forskellige emner. På
hjemmesiden ligger artikler under ”Elev” fra pressegruppen og der er billeder i galleriet.
Fra bestyrelsen:
Bilkørsel i skolegården
Der er endnu engang observeret bilkørsel i skolegården i forbindelse hentning og bringning af børn. Vi vil
fra bestyrelsen gøre opmærksom på, at der er etableret 2 P-pladser, som skal benyttes indenfor skolens og
SFO'ens åbningstid. Det vil sige, at det er forbudt at køre bil i skolegården, og at biler skal parkeres på Ppladserne i forbindelse bringning og hentning af børn.
Vi vil fra bestyrelsens side bede alle om at overholde dette, da vi ser skolegården som et frirum og legeplads,
hvor børnene kan færdes uden at spekulere på trafikanter. Et uopmærksomt øjeblik kan få grumme
konsekvenser, og det er ikke en situation, som vi ønsker at komme til at stå i.
Så endnu engang - Kør ikke bil i skolegården.
Rengøring.
Op til vinterferien var vi igen samlet til hovedrengøring på skolen. Det var en fin formiddag, hvor vi ved
fælles hjælp fik klaret den del af rengøringen, der ikke er afsat tid eller penge til i dagligdagen eller i
budgettet. Der blev knoklet, og mon ikke alle var enige om, at rengøringsdagen var tiltrængt?! Nu hvor
skolen så igen tager sig ud fra sin bedste side, vil vi i bestyrelsen opfordre til, at vi i dagligdagen hjælpes ad
med at (fast)holde skolen pæn, opryddet og velholdt. Det er meget skønnere at være et sted, hvor der er rent
og pænt, så tal med jeres børn om det, hjælp dem om nødvendigt med at holde orden i garderoben og andre
steder, og bak op om den daglige rengøring på skolen.
På bestyrelsens vegne
Mogens Dahl
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