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05. januar 2015 

 

06. januar  

09. januar 

 

 
Juleferie 

 
 
 

I skole igen 

HL fri hele ugen 

Lærermøde 

Civilt bestyrelsemøde 

Mærkedag: 
22. december 

28. december 

01. januar  

02. januar  

 

05. januar 

 

 

 
Clara  6.kl.  

Magnus  9.kl.  

Liva  4.kl.  

David  8.kl. 

Sif  8.kl.  

Nille 

 

TILLYKKE TIL JER 

     

 

Årets vinder-billed 2014 
- de er meget meget berømte ude i verden 

 



Stort tak til Stefan og Lisbeth for juletræet til 

Baunen. 
 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

Kære børn og forældre på friskolen. 
Endnu et år er ved at være gået og julen er nu lige om hjørnet – 

jeg vil gerne takke alle for det gode samarbejde her i 2014.  

Nu er det juleferie og tid til at være sammen i familierne og 

fejre jul og nytår -  og så ser vi frem til det nye år 2015 med forventning og ny energi. 

På gensyn i det nye år – mandag den 5. januar 2015 

Rigtig god jul og godt nytår! 

Hans 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

FØRSTE SKOLEDAG i det nye år er - 

Mandag den 5. januar 2015 - mødetid efter skema. 
 

Husk svømning for lille mellemgruppe (4-5.kl.) fra uge 2 (se andet sted i fredagsbrevet). 

 

Personalet ønsker Jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. 

Tak for godt samarbejde i 2014 

Mange julehilsner 

 

Nille, Bodil, Thomas, Anne, Mads, Palle, Henrik, Chenny, Lotte, Dorte, Alexandra, Clark, 

Anna Karina, Nina, Maria, Lene, Mikael, Pernille, Simone, Dinie, Linda, Anders, Anna,  

Helle L, Tina, Charlotte, Stig, Vibeke og Hans 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

HUSK AT KIGGE I GLEMMEKASSEN – med glemt tøj - INDEN I  

GÅR PÅ JULEFERIE. 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

Vi ønsker alle Pauline et stort tillykke. 
Pauline fødte en dejlig sund og rask pige på 5040 g og 55 cm den 12.december, 

både mor og datter har det godt.  

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

Nyt fra Bestyrelsen 
Bestyrelsen har godkendt budgettet for 2015  og ønsker alle en god jul og et godt nytår, 

og takker for endnu et år med godt samarbejde. 



 

Skovbørnehaven fik besøg af julemanden 
den 19. december 2014 

 

 
 

 

Julemanden kysser Simone  

 



 
Svømning  

- 4. og 5. klasse. 
 
 

I uge 2, altså umiddelbart efter juleferien, starter vi med svømme- 
undervisning for 4. og 5. klasserne. 
Undervisningen vil foregå hver torsdag i de normale sundhed og 
bevægelsestimer og vil strække sig frem til og med torsdag i uge 13, - 
altså lige før påske.    
 
 
Vigtige oplysninger: 
 

- Det er påkrævet, at alle skal i bad og vaske sig grundigt før de går i 
vandet. 

 
- Husk håndklæde og badepåklædning evt. svømmebriller. – Hvis man 

skulle glemme har svømmehallen noget man kan og skal låne.  
 

- Bussen går til svømmehallen klokken 11.45. Hvilket vil sige, at 
børnene ikke får noget spisefrikvarter. 

 
- Børnene arriverer til skolen igen og får fri for undervisning ca. kl. 

13.15. 
 

- Der vil være opsyn for de børn som ikke tager hjem til kl. 13.50.  
 
 

- Underviserne vil være: Chenny, Hans og Thomas. 
 
 
På svømmelærernes vegne 
Thomas 

 
 
 

 

 

 

 

 



Til forældrene i 2. og 3. klasse. 

Der er en ekstra lille ugebrevsbesked til jer. 

Kh Thomas og Anne 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

Julebrunch i 9. kl. den 15. december 2014 
 

 
 

                            
 



 

SPIRELOPPEN 
 

 
”Det’ sørme, det’ sandt, december! Det’ dagen før dagen, før dagen, du ved! ” 

 

 

Så er juleferien ikke langt væk.  

Vi har skruet op for julehyggen hele 

ugen. Der er blevet lavet 

havregrynskugler til den helt store 

guldmedalje og vi håber også at 

forældrene når at smage dem, inden 

børnene får gaflet dem i sig  

 

 

Her på falderebet er de sidste 

julegaver blevet lavet og pakket 

færdig.  

Udedagen var så våd og kedelig, så til 

alles store begejstring, rykkede vi 

indenfor og spiste klatkager.  

 

 

Husk at SFO’en har lukket mellem jul og nytår, så vi vender altså først tilbage  

mandag den 5. januar 2015 kl. 13.00. 

 

Vi ønsker alle børn og deres familier en rigtig dejlig jul og et godt nytår. Pas på jer selv! 

 
Kærlig hilsen  

Pernille, Lene, Mikael, Nina & Maria fra Spireloppen  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


