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Nr. Lyndelse Friskole     

 
 

Tirsdagsnyt den 19-02-2019 
 
 
Kommende aktiviteter: 
 
D. 19. februar Fagdag alle klasser fra 8.00-13.35 
D. 26. februar Kulturel rygsæk for 1.-3. klasse 8.30-9.15 
D. 28. februar Fastelavn 0.- 3. klasse fra 10.00-14.00 
  Fastelavn 4.-6. klasse fra 18.30-21.00 
D. 5. marts  Kulturel rygsæk for 0. klasse 8.30-10.00  
D. 6. marts  Forældremøde Mini-Spiren kl. 17.00 
D. 11. marts Volleystævne 7.-9. kl 
  Kulturel rygsæk for 1.-3. klasse 9.45-10.45 
D. 14. marts Gallafest 7.-9. klasse 18.00-22.00 
 
   
 
 
 
Generalforsamling 10. april 2019 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være skolen skriftligt i hænde 
senest den 1. marts. 
 
 
 

Fastelavnsfest 0.-3. klasse 
Vi holder fastelavn for 0. 1. 2. og 3. klasse torsdag d. 
28. februar fra kl. 10.05 – 14.00 
Først pynter vi klasserne fra 10.05 – 11.35, og fra kl. 
12.05 – 14.00 klæder vi os ud, slår katten af tønden, 

spiser fastelavnsboller og synger sange i salen. Fastelavnsboller og juice til børnene 
betales af klassekassen. 
Vi glæder os til at se de flotte kostumer. 
 
 
Fastelavnsfest 4-6. klasse. 
Eleverne i 4.-6.kl. har i dag fået indbydelse til fastelavnsfest. 
Vi glæder os til at se de flotte kostumer til et brag af en fastelavnsfest torsdag d. 28.2 kl. 
18.30-21.00. 
Traditionen tro spilles der op til dans og leg efter tøndeslagningen. Yderligere kåres 
udklædningerne i forskellige kategorier. 
Der kan købes drikkelse samt slik og chips. På forhånd kan man bestille en 
fastelavnsbolle. Der må max medbringes 30 kr. 
 
Vi ses. 
Mvh. hilsen den grimme, den smukke, den ulækre og virkelig klamme 
 
 
 



Generalforsamling 10. april 2019 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være skolen skriftligt i hænde 
senest den 1. marts. 
 
 
 
Babyrytmik:  
Som noget nyt tilbyder vi nu babyrytmik for forældre og børn mellem 2 måneder og 2 år – 
ja, ældre søskende er også velkomne. 
Det kommer til at foregå om onsdagen fra klokken 10 og en lille times tid frem, og det 
bliver Marianne og Camilla, der står for alt det musikalske. Der skal danses, laves rytmik, 
synges, lyttes til musik og meget mere. 
Vi vil gerne åbne skolen for lokalområdet, og vi tænker, det er en rigtig god måde at lære 
vores skole at kende på. Hvis I kender nogen, som I tænker kunne være interesserede, 
må I meget gerne fortælle dem om dette nye tiltag. 
Det kører frem til sommerferien, det er ganske gratis, og der er altid kaffe på kanden. 
 
 

 
Hyggehockey for mødre på NLF 
Mød op til hockey for mødre og få sved på panden hver tirsdag 
kl. 19.15-20.30. Det kræver ingen forudsætninger at deltage, 
alle kan være med trænet som utrænet. Vi har oprettet en 
facebookgruppe med navnet ”Hockey for mødre på NLF”. Hvis 
du er interesseret i at deltage, skal du bare søge om 
medlemskab i gruppen, alle er hjertelig velkommen, jo flere vi 

er jo bedre😉 (Hvis du ikke er på facebook kan du kontakte 

Dorte, mor til Signe i 3. kl. på tlf. 31100629)  
Vi starter tirsdag d. 19/2 (lige efter ferien)  

 
 
 
Gallafest. 
Traditionen tro holder vi gallafest hvert 3. år, så alle elever i løbet af enten 7. 8. eller 9. 
klasse får lov til at opleve en aften, hvor alle sejl er sat til. 
I år er Galla-år og torsdag d. 14. marts går det løs. Eleverne har op til denne dato 
forberedt musik, flot tøj og flotte smykker, udsmykning og gallamad. 
Festen er fra klokken 18 – 22 – og det er rigtigt vigtigt, at alle kommer, da bordplanen og 

planen for lancierpar er lagt   😊 

Vi glæder os til at se jer i jeres stiveste skrud. 
Festlig hilsen jeres ærbødige tjenerstab. 
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