Lødderup Friskole
Degnestræde 11
7900 Nykøbing M

Fredagsbrev 15. juni 2012 (www.fritime.dk)
Klasseinformation
 Biblioteksbøger
Det er tiden at få endevendt huset for at finde gamle biblioteksbøger frem, så vi kan få afleveret dem
inden sommerferien.
Indskoling
 Der kommer sundhedsplejerske til 1. årg. + nogle enkelte flere mandag d. 19. juni.
 Der er overnatning for indskolingen tirsdag d. 20. juni.
3.- 6. årg.
Cirkusforestilling lørdag d. 16. juni
Den store forestilling starter kl. 11.00.
Lødderup Friskoles elever skal i manegen kl. 13.00. Alle skal derfor møde senest kl. 12.30.
Adressen er: Cirkusfabrikken, Skivevej 84-88, Lindum, 7870 Roslev.
5.-6. årg.
Skolefodbold
I fredags deltog 5.- 6. årg. i skolefodbold for alle øens skoler.
På trods af vejret blev det en super dag, som EM-holdet kan lade sig inspirere af.
Pigerne fra Lødderup Friskole mødtes i finalen og vandt således både guld og sølv.
Drengene fik ikke medaljer men kæmpede af et godt hjerte.
Der ligger flere billeder på hjemmesiden i ”Galleri”.

9. årg.
 Afgangsprøve i dansk 18. og 19. juni.
 Torsdag d. 21 er der forberedelsesdag til engelsk kl. 10.15-13.30.
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SFO-NYT

Spire-nyt
I denne uge har vi bl.a. vandet alle de planter vi har i drivhuset og udenfor – planterne gror
efterhånden rigtig hurtigt og vi kan med glæde konstatere at der bl.a. kommer rigtig mange jordbær
og på fredag skal vi plante alle vores ærteblomster ud. Vi har også lært lidt om de forskellige
vitaminer og hvorfor de er vigtige for vores krop.
Sammen med 0. kl. hører vi stadig fortællingen ” Mester, Mester, Mester” af Thomas Vinding og
fortsætter også historien om ”Hodja fra Pjort” i Spiretiden og håber på at det er muligt at se filmen
senere. Der bliver løst mange små opgaver og der er også tid til fri leg, både inde og ude. Børnene
er meget optagede af indianer-temaet, der kører i SFO´en, så også i frikvartererne leger de i lejren.

Indianeruge:
Der ligger lidt billeder fra ugen - der er jo
indianeruge, hvis der er nogle, der ikke ved
det!!??
Der ligger flere billeder i ”Galleri” på
hjemmesiden

God weekend Frank
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