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Fredagsbrev nr. 839 

    

Næste uge: 
 

31. oktober 

2.november 

 

3.november 

 

4.november 

6. november 

 

 
 

Shelters udlejn. 

Sundhedsplej. 2.kl.   

Skole/hjem 9.kl.  

Sundhedsplej. 2.kl.  

Skole/hjem 9.kl.  

Teater3.-8.kl. (kl. 11.00) 

Baunen udlejn. 

 

Mærkedag: 
 

5.november 

 
 

Sofus  5.kl.  

Palle 

 

 

TILLYKKE TIL JER 

 
 

 

Velkommen til Halloween i aften kl. 17.30 
Vi ønsker alle en super (u)hyggelig aften med fælles spisning og (u)hygge. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Løbehjul 
Vi har heldigvis mange aktive børn – nogen af dem er rigtige glade for at løbe på løbehjul 

og lave alle mulige (og umulige) tricks – det ser til tider halsbrækkende ud – men er 

samtidig også en sjov og udfordrende aktivitet som optager dem meget.  

Vi opfordrer til at børnene bruger cykelhjelm ! 

 

 
  

”Blå overtrækssutter” 
Nu er efteråret begyndt og dermed en del mere ”vådt” vejr til følge – det gør, at når man 

kommer som forældre eller besøgende udefra skal være opmærksom på at bruge vores 

blå ”overtrækssutter” ( som findes lige ved indgangsdøren i indgangspartiet) til fodtøjet 

eller tage fodtøjet af inden man begiver sig videre ind på skolen.   

Vores børn og ansatte benytter indesko eller er på strømpesokker  -  så samlet set  er 

det en stor hjælp og en del rare at færdes på skolen, hvis vi kan undgå at ”slæbe” for 

meget skidt med ind udefra.  

 

Hans 

 
 

Nyt fra Bestyrelsesmødet den 28. oktober 2015 
Vi søger flere friske kræfter til vores fondsudvalg, henvendelse til Dorthe L. fra 

bestyrelsen. 

 

Bestyrelsen er i gang med at arbejde med næste års budget, og vi er udfordret det 

kommende skoleår på statstilskuddet – grundet at udgiften til folkeskolen er faldet i 

forbindelse med Lockout  i 2013. Tilskuddet til friskolen  i 2016 er baseret på 

folkeskolens udgift i 2013. 

(Folkeskolen havde en mindre udgift  i 2013 til lærerlønninger, da lærerne var Lockoutet i 

ca. 6. uger). 

Find mere info på skolens hjemmeside under Dansk Friskole Forening. 

 

Nille 

 



 

 



Vi har virkelig nydt det, at kunne være ude selvom kalenderen 

viser efterår har det været helt sommerligt med høj sol og 

ingen vind. 

 Der er blev leget alt fra, at bage sandkage til, at komme i den 

elektriske stol. Der er, der udover blevet løbet stærkt og skudt 

til bolde, Mikael og nogle børn har spillet fodbold og rundbold. 

 

Sidste fredag var Nina og Mikael på 

drengetur med 3. og 4. klasse der blev gået til 

stålet, hvor alle børn virkelig bidrog til 

arbejdet og fik klippet en masse pil. 

     Der var også tid til lidt mundgodt og leg 

     undervejs.  

      

     Vi er allerede kommet godt i gang med, at 

flette Nina og børnene har ageret 

flettemestre og er allerede færdige med det 

første fag hegn.  

 

Samtidig har børnene hjulpet Stig og der er plantet en flot bøgehæk ved 

vores overdækket. 

 

Maria og børnene har fra sidste uge arbejdet videre på de små 

hemmeligheder. 

 

 

Pernille har afholdt café-møde med 2. klasses piger.  

Et godt møde med lidt massage og der blev snakket om det at sige fra over for hinanden 

og, at det er ok at sige fra. 

Vi skulle have afholde café-møde for 1. klasses pigerne, det udsat til næste uge pga. 

manglende personale. 

 

Her efter efterårsferien må 3. og 4. klasse går ind når 

der er rødt og grønt skilt.  

Vi arbejder på at lave et program netop for dem nu de 

er de store. Vi har sat en aktivitetsplan op på 

opslagstavlen og skriver løbende på hvilke aktiviteter, 

der er netop for dem. 

 

  Her op til Halloween har børnene hygget i bussen og 

  tegnet flotte og farlige tegninger uhuhuuu!  

 

 

Husk i dag 

fredag: 

Legetøjsdag 
 



 

Tiden nærmer sig, hvor vi skal i gang med juleri.  

I den forbindelse efterlyser vi nogle birketræs-skiver til 

juledekorationer, sig endelig til hvis I lægger inde med 

sådan nogle eller kender nogle, der kan skære dem for os. 

 

 

Da vi efterhånden har så mange fisk i akvariet, at de er 

ved at hoppe op vil vi gerne have tyndet lidt ud. Står I 

og mangler gubbi fisk, så kom endelig og hent en  

håndfuld. 

 

 

                                                     

 

                                                             

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

I ønskes en rigtig god weekend 

Fra Spireloppen 

 

 
     

                                                        

 

                         

 


