Lødderup Friskole
Degnestræde 11
7900 Nykøbing M

Fredagsbrev 16. december 2011 (www.fritime.dk)
Juleafslutning onsdag d. 21. december 8.10-11.35
Vi slutter af med fællesmorgensamling og derefter hygge og oprydning i klasserne.
Der er, ifølge Lone – en af dem der har været med siden skolens start , tradition for at eleverne
medbringer slik til hyggeriet denne dag.
Første skoledag i det nye år er mandag d. 2. januar, hvor der spilledag for de yngste og normalt skema for 3.
– 9. årgang.
Fagprøver i 8. – og 9. årgang
Her er planen for den næste uge:
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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.
Der findes engle
Torsdag den 15. tager vi til Indien for bl.a. at besøge min søn Troels på
det børnehjem, hvor han arbejder. Jeg har gået tiggergang de sidste uger
mellem børn og forældre for at indsamle fodboldstøvler, som er et meget
stort ønske fra børnehjemmet, som huser 50 drenge i alderen 5-16 år. De
er kommet godt i gang med at spille fodbold, især ved hjælp af de 4 unge
fyre fra Danmark, som er i praktik dér, hvoraf den ene er min søn.
Ikke mindst takket være jeres hjælp har jeg kunnet samle 43 par
fodboldstøvler og andet meget brugbart fodtøj ind, som jeg kan tage med
dertil og dele ud som nogen Julemand. Det glæder mig utrolig meget, og
jeg sender de varmeste hilsner til alle jer, som har bidraget. Desuden skal
jeg hilse mange gange "fra Indien" og sige, at det er en utrolig og
uvurderlig støtte, I har ydet!
Varmeste hilsner Kirsten Blegager

________________________________________________________________________________
Telefon 9772 4566
Lodderup@mail.tele.dk
Fax 9772 5966

Lødderup Friskole
Degnestræde 11
7900 Nykøbing M

Nye ansigter i huset
Jan, som nogle af jer måske husker, er startet i praktik
sammen med Jette. De forestår den daglige
rengøringsopgave.

Claus er i praktik som pedel.

SFO-NYT
Lucia-dag
I tirsdags havde vi Lucia-dag/forældrekaffe sammen med børnehaven. Det var en rigtig hyggelig dag og
dejligt at se så mange forældre bakke op omkring arrangementet. Det kan vi godt gøre til en fast tradition.
Der bliver lagt billeder ind på hjemmesiden.
Torsdag d. 22. december:
Vi vil gerne have en tilbagemelding på, hvem der har brug for pasning torsdag d. 22. december.
Der hænger en seddel på opslagstavlen i SFO’en, hvor man skal skrive på, om man kommer eller ikke samt
afleverings- og afhentningstidspunkt, så vi kan få dækket dagen bedst muligt ind.
Der er lukket fredag.
Julefrokost :
Husk børne-julefrokost tirsdag d. 22. Dec. fra ca. kl. 12.45 – 15.00. Er man i tvivl om, hvad man skal
medbringe, fordi man ikke har fået en madplan, så tjek opslagstavlen eller spørg i sfo’en.
Vi vil fortsat gerne have hjælp fra et par forældre.
Dette er årets sidste fredagsbrev, I ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår.
Frank
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