Lødderup Friskole
Degnestræde 11
7900 Nykøbing M

Fredagsbrev 16. maj 2012 (www.fritime.dk)
Ansøgning om tilskud til nedsættelse af skole- og sfo-betaling
Ansøgningen skal være vedlagt årsopgørelse for 2011. Dette fremgår desværre ikke af ansøgningsskemaet.
Ansøgningsfristen er fredag d. 1. juni.
Arbejdsdag lørdag d. 12. maj - projekt træterrasse.
Vi fik gang i terrasserne i lørdags, og i aften går de aktive videre. Vi bliver meget glade for dette ”rum” i
dagligdagen. Stor tak til de aktive!

Fotografering
Onsdag er der fotografering af de elever, der ønsker det. Bestillingsliste/betaling afleveres til klasselæreren.
Legpatruljetur
Som tak for den store indsats legepatruljen har ydet i skoleåret, er de inviteret i Fårup Sommerland fredag d.
25/5. De har fået et brev med hjem om dagen.
Klasseinformation
Indskolingen
Der er idrætsdag i Skallerup torsdag d. 24. maj. Eleverne er tilbage på skolen ved almindelig sluttid.
3.-6. årg.
Sæt et stort X i kalenderen lørdag den 16. juni. Der vil ifølge lærerne være en MEGA-OVERRASKELSE på
programmet!!!!!!!!!!!!!
7.- 8. årg.
Der er temaaften for forældre/elever onsdag d. 6/6 kl. 19 om alkohol, fester og andre udfordringer i
ungdomslivet. Nærmere orientering kommer.
7. årg.
Der er hyggeovernatning torsdag d. 24. på skolen.
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Førstehjælpskursus for ansatte
Tirsdag eftermiddag og aften er der arrangeret førstehjælpskursus for de ansatte. Alle ansatte har derefter
kvalifikationerne opdateret på dette område. Kurset er finansieret af Trygfonden, der har behandlet vores
fondsansøgning meget positivt

SFO-NYT
Tilmelding til pasning mandag d. 4. juni:
Skolen holder lukket mandag d. 4. juni samt grundlovsdag d.5. juni. SFO har åbent mandag fra 6.15 – 17.00.
Vi vil gerne have en tilbagemelding på, hvem der har behov for pasning mandag d. 4. juni.
Der hænger en tilmeldingsseddel på opslagstavlen i garderoben. Tilmelding senest fredag d. 25. maj.
Alle bedes melde tilbage. Lukket for senere tilmelding.
SFO holder lukket grundlovsdag d. 5. juni.
Der er lukket fredag efter Kristi Himmelfartsdag.
God weekend
Frank
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