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Næste uge: 
29.marts 

28.marts  

29.marts 

02.april 

05.april 

07.april  

07.april 

07.april 

 

07.april 
 

 

 

Konfirmation i Korskirken 

Påskeferie 

Baunen udlejet 

Baunen udlejet 

Baunen udlejet 

Skole igen 

Lærermøde 

Forældrerådsmøde 

Skov.bh.haven 

5.kl.forældre – midtvejs-

samtaler 

 

Mærkedag: 
29.marts 

29.marts 

01.april 

09.april 

09.april 

09.april 

10.april 

10.april 

 

 

 

Jasper 5.kl. 

Charlotte  

William 9.kl. 

Louise 6.kl.  

Sofie 6.kl. 

Hans 

Nikolaj 4.kl. – 

Mathias 5.kl. 

 

TILLYKKE TIL JER 

     
 

Vi ønsker vores konfirmander tillykke med dagen. 

Andre, Bjarke, Elliot, Emilie, Mads, Philip, Simon og Thea. 

De skal alle konfirmeres søndag den 29.marts 2015 i Korskirken. 

           

 

 

 

 

 

 

 

Vi ønsker alle en rigtig god påskeferie. 

 

Vi ses igen tirsdag den 07. april 2015. 



 

 

 

Plan for midtvejs-samtaler 5. klasse VHF 2015 

 

 

 

BØRNEORM: 
Vi har børneorm på skolen – så vær opmærksom  

og check Jeres børn her i påskeferien. 

 

Referat fra bestyrelsesmødet den 25.marts 2015. 
 

Vi glæder os til at se jer til generalforsamling den 22.april 2015 kl.19.00 

Alle som har lyst til at stille op til bestyrelsen er velkomne.  

Vi opfordrer jer til at til at kontakte den siddende bestyrelse hvis I har spørgsmål. 

 

Bestyrelsen har godkendt årsregnskabet for 2014 og vi er landet med et positivt 

resultat. 

 

Bestyrelsen har haft en god og positiv dialog med skolens tilsynsførende Thor West og 

Torben Smith. 

 

Ref. Nille Ravn. 

 

Generalforsamling den 22. april 2015. 

Alle børnene har fået indkaldelserne til generalforsamlingen i tasken i dag – fredag 

den 27. marts 2015 ( se også indkaldelsen i dette fredagsbrev). 

Hilsen kontoret. 

 

Tirsdag d. 7.april 2015  

16.00-16.20 Mads 

16.20-16.40 Magnus B 

16.40-17.00 Magnus J 

17.00-17.20 Mathias 

17.20-17.40 Nikolas 

17.40-18.00 Caroline 

18.00-18.20 Caja 

18.40-19.00 Hjalte 



8. klasse - ”intro-forløb” på ungdomsuddannelser. 
 

8. Klasse har fire dage i denne uge været ude at prøve to selvvalgte ungdomsuddannelser 

– for at blive kvalificeret i deres valg af ungdomsuddannelse efter 9. klasse. 

 De har fået set og oplevet hvordan hverdagen, de sociale normer og faglige krav på 

forskelige uddannelsesinstitutioner er og kan nu gøre deres overvejelser ang. fremtidig 

valg. 

 

Politikens undervisningspris –  
Det er med glæde og stolthed, ikke mindst på Mads Valther`s vegne at vi erfarer at en 

gruppe forældre har indstillet Mads til Politikens undervisningspris. Vi er som skole glade 

for at forældre også på denne måde vælger at påskønne en dygtig medarbejder.  

En dejlig tur til Slovenien. 

 
Der er mange gode minder 7. klasse, Dorte og undertegnede blev beriget med i gennem 8 

dage med vores værter i Slovenien.  

Det er et flot land med en spændende kultur og en både tragisk og inspirerende historie. 

Vi har mange ting til fælles med vores søster skole – søde børn, engagerede forældre, 

lærere med store hjerter og mange spændende projekter.  

De har et flotter udsigt, men det er godt at være hjem alligevel. 

 

Her er et par billeder fra vores sidste to dage i Dobravlje, Smarje og Piran. 

 

         Clark 

                                              

 

Fejl i den ”gule folder”. 

Forældremødet i mellemgruppen 4.-7.kl. - er den 27.april 2015 kl.18.30 og ikke 

den 07.april. 

Nærmere information følger. 

Henrik 





 

Regn, dis, blæst og kulde. Det har været en uge, hvor det skønne forårsvejr blev afløst af mindre godt 

vejr.  

Det har mest stået på indendørsleg og, der har været stor aktivitet i 

køkkenet hvor Pernille og børnene har bagt lækre kager, som kan købes i 

dag til forældrekaffen.  

 

Endnu engang er der blevet støbt og malet i Mikaels gipsværksted.  Der er 

bl.a. blevet lavet æggebægere, så der er lidt til, at holde på æggene i 

påsken. 

 

Efter påskeferien vil vi i Spireloppen arbejde med emnet ”kunst i 

børnehøjde” der vil være følgende værksteder som er klasseopdelt 

Børnehaveklassen: male på lærred, 1.klasse: dyr og figurer af papmache, 2. 

klasse: ler perler og 3. klasse: genbrugslamper. Emnet vil løbe i ugerne frem 

til torsdag d. 30. april 2015 - hvor der afsluttes med en udstilling (mere 

herom senere). 

 

Til emnet søger vi Konserveres dåser gerne med låg, æggebakker, tomme toilet og køkkenruller.  

 

Ingen påske uden små hemmeligheder i form af gækkebreve. Så her på det sidste er, der blevet klippet 

masser af papirs silhuetter af den fineste slags. Uden at røbe for meget kan vi sige, at der er både børn og 

voksne som skylder hinanden masser af påskeæg.  

 

Vores udedag forvandlet sig hurtigt til inde dag, hvor der blev leget med klæde ud tøj, leget stopdans og 

spillet bold i Baunen.    

Mikael har haft rytmik med børnehaveklassens drenge. Faldskærmen blev fundet frem for gemmerne, der 

blev leget karrusel, katten efter musen, bjørnen sover, spillet golf og til sidst 

gik rejsen til Grønland, hvor faldskærmen forvandlede sig til en Iglo.  

 

Torsdag efter ferien d.09. april 2015 er det så pigerne fra børnehaveklassen 

tur til rytmik. 

 

Der er i ugens løb blevet uddelt invitationer til 3. og 4. klasses afslutnings tur 

som er onsdag d. 17. juni 2015. Det betyder 3. og 4. klasse denne dag har fri 

fra skole kl. 12. 

 

 

Husk i dag legetøjsdag og forældrekaffe, kom og køb lækker kage. 
 

 

Vi ønsker jer alle en dejlig påskeferie.                   

                             

Fra SFO Spireloppen.      

 

                                                                                                                                  

                                

                                                                

 


