Lødderup Friskole
Degnestræde 11
7900 Nykøbing M

Fredagsbrev 25. november 2011 (www.fritime.dk)
Avis produktion
Resultatet af overbygningens avisproduktion er
kommet retur fra Ekstrabladet. Det er blevet rigtig
flot avis.
Yngste barn i hver familie har fået et eksemplar med
hjem. Restoplaget vil blive solgt i lokalområdet.

WWW.Grundtvig-koldsk-skole.dk
Der er lagt et link ind på hjemmesiden til inspiration.
Indbydelse til dialogmøder med Dansk Friskoleforenings hovedstyrelse
Indbydelse til dialogmøder er sendt med fredagsbrevet. Kontakt skolen hvis du/I ønsker at deltage.
Indbydelse til konferencen ”Ønskebørn 2.0”
Der er medsendt indbydelse til konferencen i Ollerup.
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.
8. og 9. kl. fagprøver
Husk computere!
Der afholdes fagprøver efter følgende plan:
Onsdag 30/11
8.10-10.00
8.- 9. ÅRG.. DANSK STIL
8.- 9. ÅRG.. DANSK STIL
(FRI EFTERFØLGENDE)
Øvrige timer læses efter skema.
10.00-12.00
12.00-13.30

Torsdag 1/12
8.-9. ÅRG. MATEMATIK

Fredag 2/12
8.-9. ÅRG. DANSK
DIKTAT

8.-9. ÅRG. MATEMATIK
9. ÅRG. ENGELSK
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Lødderup Friskole
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Julebanko 6. årgang torsdag d. 8. december
Der kommer nærmere information, men sæt et X i kalenderen.

SFO-NYT
Juledekorationer:
Mandag og tirsdag i uge 48 er der mulighed for at lave juledekorationer, medbring blot lys samt skjuler.
Forældrekaffe:
Tirsdag d. 13. december 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.
I forbindelse med dette skal vi bruge nogle hvide lagner, så kig lige gemmerne, om I evt. har noget liggende,
som vi må få.

God weekend
Frank
Fra Borgerforeningen
Andespil
afholdes i Fredsø Forsamlingshus

mandag den 28. november – kl. 19.30.
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