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Lemming d. 29. november 2019FOR

Det er bare SÅ sjovt og fascinerende at være sammen med børnehaveklassens børn 
I disse dage er der gået hul på ”læsebylden”, i fællesskab læses der på livet løs i klassen. Det er
sande stjernestunder at se børnene få lys i øjnene, når de opdager at bogstaverne faktisk kan bruges
til noget. Ord som is, si, sko, gave og næse er pludselig FANTASTISKE 
Ugen der gik:
En almindelig, dejlig uge, hvor vi fik pyntet skolen ved hjælp af forældre, bedsteforældre og andet
godtfolk – 1000 TAK for at I kom.
Ugen der kommer:
En almindelig uge, hvor vi tager hul på december
Morgensang:
Bodil har fortalt nyere historier som er brygget på gamle ordsprog, f.eks. Nød lærer nøgen kvinde at
spinde og Man skal yde før man kan nyde.

Fødselsdage:
Rachel Kousgaard 3.12.
Oscar Alstrup 5.12.
Stort til lykke
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Ældstegruppen:
Grammatik mandag i 4. Time - I skal alle sammen huske at tjekke clio vedrørende lektier.
Vh Nanna

Spilleregler på diverse devices:
 Børnene skal spille alderssvarende spil!
 De må ikke tage billede / videoer af hinanden, for vi kan ikke styre brugen af dem; derfor
må de heller ikke bruge TikTok.

Tombola:
DER BLIVER STILLET EN STOR PAPKASSE UNDER BORDET I VINDFANGET/VED
INDGANGEN. DERI KAN LÆGGES DIVERSE GAVER TIL ÅRETS JULETOMBOLA
Vi har stadig brug for donationer til dette års Juletombola. Alle beløb bruges til at give børnene en
hyggelig aften. 10 kr, 20 kr, 30 kr - alt gør en forskel.
Donér jeres beløb til den lyserøde gris der står i indgangspartiet i friskolen.
I kan også mobilepay nr: 3299xm.
Spred budskabet! Kender I bedsteforældre, kollegaer, naboer etc.. Giv dem endelig mobilepay nr:
3299xm.Tusinde tak.
Mvh Tombolaudvalget.
Nyt fra byggeudvalget:
Vi har i byggeudvalget travlt med skolens nye tilbygning. Vi har tegninger klar og bygge ansøgning
indsendt, entreprenør/håndværker er udvalgt, og første koordineringsmøde er afholdt.
For at økonomien kan hænge sammen, er en del af opgaverne blevet til forældreopgaver.
Dette kan både være opgaver indvendig, så som male arbejde, fodlister, spartle og gulvvarmeslange.
Udvendig vil der også blive en del opgaver, så som belægning, oprydning, bortkørsel af affald og
cykelskur.
De 2 udvalg, byggeudvalget og legeplads og vedligeholdelsesudvalget tager alle medlemmerne del i
opgaverne. Men da dette projekt er en meget stor opgave for holdet, håber vi på, at flere frivillige
har lyst til at give en hånd med, både så opgaverne bliver fordelt, og at vi ikke kører de frivillige
”døde” i projektet.
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Så har du lyst til at give en hånd med, så kontakt Jesper Lemming Pedersen på 22253758
Vi har en FB gruppe der hedder: ”Legeplads og vedligeholdelsesudvalg Lemming Friskole”.
Jeg vil bede alle der er med i de 2 udvalg, om at melde sig ind i gruppen, da vi bruger siden til at
kordinere vores arbejde.

LUS! – NYT OPSLAG
Lusene tramper lystigt rundt igen – så det vil være en rigtig god ide at tjekke jeres børn i denne
weekend igen…..
Vi plejer at sige, at i de perioder, hvor der er nærmest luse-epidemi, tjek da og kæm hver fredag og
derefter hver 3. dag, hvis der er fangst….
Og husk at skolen er lusefri efter en weekend uden mennesker i lokalerne.

Arrangementskalender:
Torsdag d. 19. december:
Fredag d. 20. december:
Fredag d. 3. januar:
Uge 18 / 27. april-1. maj:
Onsdag-fredag 22.-24. april:
Onsdag d. 10. juni kl. 17.00:

juletorsdag kl. 17.00-20.00
sidste skoledag inden jul
1. skoledag efter juleferien –
(læsedag m tæpper og bamser)
København / Ældstegruppen
Lejrskole for Bhkl-Storegruppen
cykelsponsorløb for ALLE

Åben morgensang 2 gange om året:
Vi holder nu to åbne morgensange – den ene er i forbindelse med SPIL DANSK, hvor det
udelukkende er sange, vi synger sammen – den anden er ”almindelig morgensang” med to –tre
sange og fortælling! – ALLE er her velkomne og bagefter er vi vært til en kop kaffe og et stk brød i
salen.
NÆSTE GANG er fredag d. 17. april 2020
Ang. rengøring og udlån af skole:
Når man låner skolen til sammenkomster for børnene, skal man skrive om arrangementet til
ugebrevet 14 dage i forvejen af hensyn til rengøring. Som låner af skolen til disse arrangementer, er
man ikke omfattet af de nye regler for rengøring v/ udlejning.
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Kontakt til skolen (sms, mails opkald):
Lærerne kan kontaktes hverdage fra kl. 7.00-17.00. (Ikke i weekenden – TAK)
(Dette gælder ikke skolens mail (friskolenilemming@gmail.com) – den kan man skrive til på alle
tidspunkter)
Afbestilling af frugt/mælk, SFO:
Jeg (Lene) kører skolepenge d 10. i hver måned, - ønsker man ændringer i sine bestillinger, skal det
gøres inden d. 10.
Kontakt til SFO’en:
Alle meddelelser, der er dedikeret SFO’en skal sendes, skrives ringes direkte til SFO’en: 40143298

Rengøring:
område 1: Amanda og Emilie Jensen
område 2: Naja og Lauge Sørensen
område 3: Laura og Marius K Schultz
område 4: Malthe og Felix Schultz
område 5: Marie Kristensen
område 6: Caroline Kristensen
område 7: Johanna og Clara Sofie Okkerholm
NY rengøringsplan indtil vinterferien / uge 7:
https://www.friskolenilemming.dk/uf/70000_79999/72002/a9177cbcaea5d132600012a3460d2a0f.p
df
NB! Kludene skal være på skolen igen om tirsdagen

God weekend 
Venlig hilsen
Bodil
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SFO
Så sluttede modeugen, og rigtig mange børn har designet, klippet og syet en masse tøj gennem de
sidste 2 uger. Da vi aflyste vores modeshow, afholdt børnene deres eget modeshow inde i
mellemgruppen. De gik catwalk på bordene og et stort publikum sad stille og optaget af forestillingen.
To af børnene stod for pyntning og musik. Det endte med at blive en rigtig hyggelig eftermiddag.
På mandag starter vi op på vores lille snitteværksted, hvor vi skal snitte små søde nisser i piletræ.
Børnene må ikke selv medbringe deres egne snitteknive, vi har masser af knive til alle.
Tirsdag og torsdag de næste 2 uger laver vi bolsjer, som vi sælger til vores julemarked d. 19 december.
Husk SFO’en holder lukket den 23. december og den 2. jan er kun åbent for tilmeldte børn.
God weekend til jer!
Hilsen Mari

SFO december 2019
Uge
49

Dato
2.
3.
4.
5.
6.

50

9.
10.
11.
12.
13.

51

16.
17.
18.
19.
20.

Dagens aktivitet
Vi snitter nisser
Vi laver bolsjer
Vi snitter nisser
Vi laver bolsjer

Vi snitter nisser
Vi laver bolsjer
Vi snitter nisser
Vi laver bolsjer
Vi rydder op i SFO’en og gør klar til vores nye fine skabe

Vi gør rent og rydder op i bålhytten, mon ikke bålet bliver tændt?
Julemarked for alle om eftermiddagen (17.00-20.00)
Sidste dag inden juleferien
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