
 
 

Tirsdagsnyt den 18-08-2020 
 
 

Kommende aktiviteter:  
Uge 34: 7. klasse på lejrskole til Bornholm sammen 

med Lene og Jens 
D. 19. august: Forældremøde 1. klasse kl. 17.00 
D. 22. august 8. klasse skal konfirmeres i Nr. Lyndelse Kirke 

kl. 9.00 
D. 24. august: Forældremøde 4. klasse kl. 17.00 
  8. klasse Blå Mandag 
D. 25. august: Forældremøde 5. klasse kl. 17.00 
D. 26. august: Forældremøde 8. klasse kl. 17.00 
D. 27. august Generalforsamling kl. 17.00 
D. 1. september: Forældremøde 7. klasse kl. 17.00 
D. 3. september Spirefest for 5. klasse. 
 Forældremøde 9. klasse kl. 17.00 
D. 7. september: Forældremøde 2. klasse kl. 17.00 
D. 9. september: forældremøde 6. klasse kl 17.00 
 
 
 
Velkommen til Maja, der er startet i 3. klasse 
Vi håber, du vil falde rigtig godt til. 
 
 
Vedr. opskrivning 
Har I husket at skrive mindre søskende op??? 
Som skole har vi jo søskendegaranti, men det er vigtigt, at de yngre søskende er blevet 
skrevet op, da vi ikke automatisk får besked vedrørende søskende. 
Vi sender snart brev ud til kommende børnehaveklasse, så derfor er det vigtigt, at hvis I 
har børn, der skal starte efter sommerferien, så skal I sørge for, at de er blevet skrevet op. 
Er I i tvivl så tjek lige hos Liane. 
 
 
 
Arbejdslørdag 
Grundet Corona har vi valgt at aflyse vores arbejdslørdag i september. Vi vil dog nok på et 
senere tidspunkt skrive ud og bede om hjælp til nogle specifikke arbejdsopgaver, som ikke 
kan vente til næste sensommer. Her håber vi selvfølgelig, at der vil være forældre, der 

melder sig       

 
Generalforsamling 
Husk generalforsamling d. 27. august. Bemærk det er kl. 17.00, da vores revisor skal 
videre til en anden generalforsamling. 
Vi sørger selvfølgelig for at overholde alle retningslinjerne i forhold til Corona. 
 
 
 
 



0.klasse 2021-2022 
På sidste bestyrelsesmøde blev der besluttet, at vi kan garantere alle plads til 0. klasse 
21-22, da vi har besluttet at lave 2 klasser næste skoleår. Jeg skriver meget snart ud til de 

kommende børn/forældre, men I må også rigtig gerne viderebringe budskabet       

 
Stort tillykke til… 
Agnethe, Andreas, August, Camilla, Christopher, Claudia, Dicte, Iben, Janice, Julia, Lea, 
Lærke, Mads, Maja, Marcus, Marius, Thea og Vilhelm, der alle skal konfirmeres i 
weekenden. Vi håber, I får en dejlig dag.  
Hilsen personalet på Nr. Lyndelse Friskole 
 
Blå mandag 
Mandag d. 24. august holder 8. klasse Blå Mandag 
 
Fællestime 
Da vi som tidligere nævnt endnu ikke må samle hele skolen i salen, så har vi delt vores 
fællestime om fredagen op, således at 0.-5. klasse har lege/bevægelsestime udenfor 
klassevis sammen med en lærer/pædagog, og 6.-9. klasse har fortælletime i salen. 
 
Husk tøj/sko til al slags vejr 
Vi skal fortsat som skole være så meget ude som muligt - også selvom det regner, så alle 
skal medbringe tøj, der passer til vejret.  
 
 
 
 


