
 

 

  

  
 

                                                            

                                                             

      

________________________________________________________________________________ 

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

             

 

 

Lødderup Friskole                                                                                   

Degnestræde 11 

7900 Nykøbing M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredagsbrev 20. april 2012 (www.fritime.dk) 

 

Nyhedsbrev fra Fredsø-Lødderup Netværk er medsendt. 

 

Arbejdsdag lørdag d. 12. maj 

Vi skal have etableret terrasserne udfor klasselokalerne, som den sidste del af renoveringen. De forældre, der 

skal bruges vil blive kontaktet yderligere hurtigst muligt. 

 

 

FLUIF Mors og Fredsø/Lødderup netværk  

indbyder alle ildsjæle og borgere i Fredsø-Lødderup området til 

FREMTIDSVÆRKSTED  
30. april 2012 kl. 19.00-22.00 på Lødderup Friskole 

Har vi en hal i vores lokalområde om 10 år? 
Hvor mange nye tilflyttere er kommet til området om 8 år? 

Hvad kommer "Dueholmmark projektet" til at betyde for os om 5 år? 

Hvilke fritidstilbud bruger voksne over 50 år deres tid på om 4 år? 
Er vores børn og unge i området aktive i foreningslivet om 3 år? 

På denne aften stiller DGI Nordvest 2 foreningsudviklere til rådighed, som guider jer igennem en 

visionsproces, der munder ud i handleplaner. Handleplaner kræver ildsjæle for at blive realiseret så; 

Mød op og kom med din ide til at gøre fritidstilbuddene i dit område endnu mere attraktive! 

Der vil blive serveret franskbrød m/rullepølse, øl, vand og kaffe. 

KOM MED FRA START! 

 
 

 

Kontaktperson: Susanne Simonsen, FLUIF, mail; petersim@post.tele.dk mobilnr. 40 42 15 53 
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Store Affaldsdag 

Vi indsamlede285 kilo affald i området i løbet af 1½ time. 

 

 

Klasseinfo: 

Idræt udendørs 

Vi er fortrinsvis udenfor frem til efterårsferien. Så eleverne skal medbringe tøj og sko til udendørsbrug: 

kondisko og træningsdragt. 

 

8. årg. 

Der er overnatning på skolen for 8. årg. torsdag d. 26. april. 

 

 

SFO-nyt 

Vi er kommet godt i gang med Spire-forløbet. Børnene fungerer godt socialt , leger godt sammen og 

er gode til at hjælpe hinanden. For nogle af børnene er det stadig vigtigt at der er en voksen lige i 

nærheden, men de føler sig efterhånden mere og mere trygge på egen hånd, sammen med deres 

større nye kammerater og på skolen i det hele taget. 

 Vi har gang i en masse forskellige spirer;  tomater og peberfrugter indendøre og i drivhuset har vi 

sået gulerødder i forskellige farver, solsikke- og ærteblomstfrø og der kommer meget mere til.   

Vi er begyndt at komme til morgensamling; børnene er meget opmærksomme og lytter interesseret 

til hvad der bliver fortalt. Vi er sammen med indskolingen – vi spiser sammen med dem om 

formiddagen.  Vi får læst højt/ synger og har bevægelse sammen med dem.  

Skemaet viser hvordan en typisk dag forløber; dog forbeholder vi os ret til ændringer. 

Der er billeder i Galleri 
 

Skema for Spirerne foråret 2012 

Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

8.10 - 8.30 Morgensamling Morgensamling Morgensamling Morgensamling Morgensamling 

8.30 – 9.00 Bevægelse Bevægelse Spirertid Bevægelse Udeskole 

9.00 – 9.30 Højtlæsning Spirertid Spirertid Spirertid Udeskole 

9.30 – 9.50 Spise+fortælling Spise+fortælling Spise Spise+fortælling Spise+fortælling 

9.50 – 10.15 Frikvarter Frikvarter Frikvarter Frikvarter Frikvarter 

10.15 – 11.20 Spirertid Spirertid Spirertid Spirertid Udeskole 

11.20 – 11.35 Sang m.m. Spiretid Sang m.m. Sang m.m. Sang m.m. 

11.35 – 12.00 Frikvarter Frikvarter Frikvarter Frikvarter Fri 

12.00 – 12.45 Spirertid Spirertid Spirertid Spirertid Fri 

 

God weekend 
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