
                                              

      

________________________________________________________________________________ 

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

             

Lødderup Friskole                                                                                   

Degnestræde 11 

7900 Nykøbing M  

 

Fredagsbrev 20. februar 2015 (www.fritime.dk) 
Fastelavnsmandag 

  
Masser af fine udklædninger. Der kommer et album i galleriet i næste uge. 

 
 

Klasseinfo 

Fælles  Fælles foredrag onsdag d. 25. marts kl. 19 

Se indbydelsen, der er sendt med fredagsbrevet. VÆR OPMÆRKSOM PÅ 

TILMELDING!! 

  
Indskoling  Skole/hjem-samtaler torsdag d. 26. februar 

mailto:Loedderup@mail.tele.dk
http://www.fritime.dk/
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Mellemtrin 

 

 

 Laura Børsting er startet i 6. kl. i onsdags 

 Janes VAKS hold er aflyst i næste uge 

 Bomuldsgarn efterlyses. Har I noget liggende vil Lone meget gerne aftage noget. 

5.-6. årg.  

 Onsdag d. 4. marts er der indefodboldstævne for 5/6 på Blidstrup Ungdomsskole   

 Tirsdag d. 10. marts er der overnatning på skolen. 

Overbygning 7. årg. 

 De fremlægger projekt for hindanden onsdag. Mødetider uændrede. 

8.- og 9. årg.  

 De fremlægger projekter mandag til alle er færdige, så de kan komme senere hjem 

end normalt skema. 

 
SFO-NYT 

 

Forældrekaffe/kagedyst: 
 
Husk forældrekaffe onsdag d. 25. februar, fra kl. 14.30 – 15.30 i forbindelse med vores kagedyst.  

Kom og stem på den flottest pyntede kage kl. 14.30.  

Kl. 14.45 kårer vi vinderen, og derefter er der kaffe og kage. 

Alle børn er sat i grupper, som sammen skal pynte en kage.  

 
Påskeferien uge 14. 

 

Tilmelding til pasning i påskeferien 

 

Navn:__________________________ 

 

Fri hele ugen_____ 

 

Mandag d. 30/3 fra kl.____ til kl._____ 

 

Tirsdag d. 31/3fra kl._____til kl._____ 

 

Onsdag d. 1/4 fra kl._____til kl._____ 

 

Tilmelding senest mandag d. 2. marts. Der er tilmeldingsseddel på opslagstavlen i garderoben. 

Vi vil gerne have en tilbagemelding fra alle, også hvis dit barn holder fri.  

Der er lukket for senere tilmelding. 

Billeder fra vinterferien: 

 
God weekend Frank
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Opstart af  FLUIF ungdomsklub 

 

”Be happy, it´s Friday” 

 Hej alle sammen! 
Vi vil meget gerne invitere jer alle sammen 

til åbent hus/Opstart af FLUIF 

ungdomsklub, fredag d. 20/2-15 

Det vil primært være for dem som går i 4, 

5, og 6. klasse. 

Der vil blive serveret te, kaffe, kakao, 

boller m.m. 

Vi vil fortælle om de mulige 

arrangementer, såsom: Svømmehalstur, tur 

til FCM kamp, LAN party, film aften, og 

meget, meget mere!  

Syntes du det lyder sjovt? Så bare mød op! 

Vi er sikre på at i vil få det sjovt! 

Har du spørgsmål skal du være mere end 

velkommen til at kontakte, Morten 

Østergaard, 60 48 57 67, eller Maja Balle, 

28 30 90 77. 

20. februar 2015 Kl. 18.30-21.00 
FLUIF klubhus, 

Degnestræde 5A, Lødderup, 7900 Nykøbing M 
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