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Fredagsbrev nr. 799 

    

Næste uge: 
11. november 

12. november 

 

13. november 

14. november 

 
Faglærerkonsultation 8+9.kl. 

Lærermøde  

CP fri 

CP fri 

CP fri 

Mærkedag: 
8. november 

9. november 

 

10. november 

11. november 

 

13. november 

 

 

 

 
Cecilie L  7.kl 

Caroline  5.kl. 

Henrik 

William  2.kl. 

Gustav  2.kl. 

Nikolai  3.kl. 

Tilde  3.kl. 

 

 

TILLYKKE TIL JER 

     
 

 

Makkerklassebillede bh.kl. & 5.kl    
    

 
Billedet ligger på skolens hjemmeside  - skolens fælles foto ! 

 

 

 



Ledige pladser i kommende børnehaveklasse. 

Vi har i den kommende børnehaveklasse der starter til august 2015 et par ledige pladser 

– Så, hvis I kender nogen som kunne have interesse i at deres barn skal starte her på 

VHF må I meget gerne bede dem henvende sig til skolen for nærmere aftale. 

Hans 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

 

Halloween – en stor tak til børn og forældre i overbygningen for det store arbejde med 

at arrangerer og afholde en ”uhyggelig” hyggelig halloween fest.  

Endnu en gang fik vi bevidst, hvad der er muligt med et så flot forældre-engagement ! 

Hans 

 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

 

Halloween i Skovbørnehaven 
 

 
 

Alle børnene sang og de fik tændt lys i de fine græskar de havde lavet. 

 

 

 

 



Vores børns udveksling med sydslesvig - Se Flensborgavisen. 

 



Diskofest: Alle de voksne i SFO’en takker for en super fed Diskofest i tirsdags. Det 

fineste dress blev luftet, der blev danset til sveden løb, leget lege til den store 

guldmedalje og hentet snacks og drinks i ”Baren.” Tusind tak til Magnus’ forældre for lån 

af lysudstyr, der gjorde diskoteket endnu flottere. Vi kan næsten ikke vente til næste år 

med at give den fuld gas  

 

Udedag: Vi kom godt igennem en lidt trist, våd og grå udedag med aktiviteter som 

gipsstøbning, moddellervoks og rollespil og bålmaden blev skiftet ud med lune boller.  

 

 

Efterlysning: Ja, endnu engang efterlyser vi materialer 

til vores små juleværksteder. Hvis nogen ligger inde med 

lysstumper og forskelligt nips til juledekorationer, så 

tager vi imod med kyshånd  

 

Cafemøde: I denne uge fik vi afholdt cafemøde med 1. klasses drenge som primært 

handlede om at reagere når nogen ikke trives og om at finde frem til et fælles ”kodeord”, 

der indikerer når en leg bliver lidt for vild. Næste torsdag er det 2. klasses pigers tur til 

at holde cafemøde.   

Rigtig god weekend 

fra Spireloppen  


