Lødderup Friskole
Degnestræde 11
7900 Nykøbing M

Fredagsbrev 9. december 2011 (www.fritime.dk)
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.
Fagprøver i 8. – og 9. årgang
Her er planen for den næste par uger:
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Cykelhjelme
Vi ønsker at bygge en lille ”bank” op af cykelhjelme, som kan lånes, hvis man har glemt sin egen i
forbindelse med fælles cykelture fra skolen. Så har I en liggende, der bare fylder, vil vi meget gerne modtage
den.
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SFO-NYT
Forældrekaffe:
Tirsdag d. 13. dec. 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.
Svømning:
Fredag d. 16. dec. er der mulighed for at 3. Klasse kan komme med Flemming til svømning. Fra kl. 14 –
16.00. Børnene skal afhentes dernede.
Julefrokost:
Tirsdag d. 20. dec. holder vi julefrokost for de børn der går i SFO og alle skal medbringe noget til
madbordet. (madplan uddeles mandag samt hænger på opslagstavlen i garderoben). Vi stater ca. kl. 13.00 og
slutter kl. 15.00. Vi vil meget gerne, at I vil vente med at hente jeres børn til efter kl. 15.00. Vi forventer at
alle SFO’ens børn deltager.
Hvis der er et par forældre, som vil hjælpe til, vil vi meget gerne det.
Juleferie:
SFO’en holder juleferie fra og med fredag d. 23. december og til og med søndag d. 1. januar
God weekend
Frank
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