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Tirsdagsnyt den 15-01-2019 
 
 
Kommende aktiviteter: 
 
D. 16. januar Samtaler 6. klasse 
D. 17. december Samtaler 6. klasse 
D. 22. januar Samtaler 4. klasse 
D. 23. januar Samtaler 0. klasse 
D. 24. januar Samtaler 4. klasse 
 Hockeystævne 7.- 9. klasse 
D. 25. januar Hockeystævne 7.- 9. klasse 
D. 28. januar Samtaler 3. klasse 
 9. klasse projektopgave 
D. 29. januar Samtaler 3. klasse 
 9. klasse projektopgave 
D. 30. januar 7. og 8. klasse med skolen i biografen 
 9. klasse projektopgave 
D. 31. januar 9. klasse projektopgave 

8. klasse får besøg af Rikke fra SSP kl. 10.30. Der er 
forældremøde for 8. klasses forældre samme dag kl. 17.00, hvor 
Rikke også kommer. 

D. 1. februar 9. klasse projektopgave 
D. 4. februar Samtaler 5. klasse 
  9. klasse fremlægge projekt 
D. 5. februar Samtaler 2. klasse 
  9. klasse fremlægge projekt 
D. 6. februar Samtaler 5. klasse 
D. 7. februar Samtaler 2. klasse 
  Trivselsdag – alle klasser 
D. 8. februar Trivselsdag – alle klasser 
 
 
 

Hockeystævne 7.-9. klasse 
Traditionen tro skal vores 7.-9. klasse deltage i det årlige 
24-timers hockeystævne mod Højby Friskole. Stævnet 
foregår i år på Højby Friskole. 
Den første kamp starter torsdag kl. 9.00, og stævnet 
slutter fredag kl. 9.00. 
Der vil blive spillet drenge-, pige- og mixkampe. 
Derudover vil der være forældrekampe, personalekampe 
og gammel-elevkampe ca. mellem kl. 19.00-20.30. 
Vi håber, mange af jer vil kigge forbi i løbet af stævnet  
 

 
 
Tillykke til Marianne 

Hun bliver 29 + 21 år i morgen 😊 
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Kære forældre 
Først og fremmest vil jeg gerne sige tusind tak til alle Jer der har besvaret mit 
spørgeskema. Det har været rigtig godt at læse alle jeres svar, som jeg helt sikkert vil 
prøve at arbejde videre med. Dog har jeg kun fået 61 svar, hvilket slet ikke er nok. Så jeg 
vil bede Jer der mangler at besvare spørgeskemaet, om at få det gjort hurtigst muligt, så 
jeg kan få bearbejdet alle jeres svar og komme videre med mit forløb. Husk det er 
anonymt! 
 
Tak på forhånd  
 
Med venlig hilsen 
Christina Helge 
Markedsføringsøkonom, praktikant 
Nr. Lyndelse Friskole 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


