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TILLYKKE TIL JER 

 
 

 

HUSK: 

Sæt kryds i kalenderen den 11. december 2015 hvor indskolingens piger går Lucia-optog i 

baunen til morgensang. 

 

  
 

 

 

 

 

 



Garderober  

Vi er godt klar over at børnenes garderobepladser er begrænsede, men tjek dem venligst. 

Vores glemmekasse bugner at tøj, da børnenes tøj ofte bliver lagt på gulvet på grund af 

pladsmangel. 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

 

Julemanden mangler desperat pakker – så en lille husker  

 

December nærmer sig med hastige skridt og de første små insisterende kravlenisser er allerede 

dukket op. 

 

Vi skal selvfølgelig også jule igennem på vores skole og det betyder at vi starter 

pakkerindsamlingen til Danmarks længste, største og flotteste PAKKEKALENDER. 

 

I år vil vi ændre lidt i konceptet - det skal være genbrugs-jul - det betyder at man skal finde en 

lille ting derhjemme som man vil forære væk som gave (det skal være noget der er helt og 

fungere) Gaven pakkes også ind i genbrugspapir f.eks. julereklamer. Vi håber, at alle har lyst til at 

deltage.  

Det skal være en gave som både drenge, piger børn og voksne – og- du selv vil blive glad for.  

 

De dejlige gaver skal være afleveret absolut senest til gruppelærer 

tirsdag d. 24. november 2015. 

 

Skolens chefpakkeophænger Stig, sørger for at pakkerne kommer fint op at hænge under loftet 

på den lange gang ned mod Baunen. 

                                                                 

Hilsner fra lærerne 

             

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Så er den første sne varslet til weekenden  

Ja, det kan være vanskeligt at forestille sig, men det sker jo alligevel - så kommer den 

ofte bag på os – SNESTORMEN. 

Der er aftalt følgende, hvis vi får snestorm: 

 

 TIL OPSLAGSTAVLEN 

 Det er skolens leder, der vurderer, om skolen lukker for undervisning.  

 

 Lukning vil blive meddelt i DR-regionalen, så lyt derfor i første omgang 

til Regionalen/se på deres hjemmeside i stedet for at ringe. Her vil det 

så vidt muligt også blive meddelt, om skolen er åben for pasning. 

 

 Det vil så vidt muligt også kunne læses på friskolens hjemmeside 
 

 

LUKNING BETYDER: At der ikke bliver undervist – men – det personale, der kan komme 

frem, passer de børn, der dukker op. Muligheden for, at ingen kan komme frem, er altså 

til stede, så kontakt skolen, hvis I er i tvivl om, hvorvidt skolen er åben. 

 

I ALLE TILFÆLDE: 

Vurder selv, hvordan vejret er der, hvor I befinder jer. Vejret kan jo være meget 

forskelligt. 

 

VIGTIGT – at I ikke sender børnene ud i snestormen, hvis der er risiko for 

problemer på vejen til Friskolen. 

Hvis I vurderer, det er bedst at lade jeres barn/børn blive hjemme, beder vi om en 

opringning snarest muligt.  

Har vi ikke hørt fra jer, vil vi i løbet af de første timer gå alle klasselister igennem 

og sikre os, at vi ved, hvor alle børnene er. 

 

Hans 

                                              



Regnen har vist sin ankomst så der har været tid til både 

ude- og inde leg. 

Igen er der pakket massere af små hemmeligheder ind i 

det fineste julepapir.  

I må vente i spænding til juleaften med at se, hvad der 

gemmer sig bag papiret. 

 

I køkkenet har Pernille og 3. og 4 klasse tryllet og, der er 

blevet bagt lækker Chokoladekage, cookies og romkugler. 

Chokoladekagen er til børnene, romkuglerne og cookies kan 

købes i dag fredag til forældrekaffen. 

 

Fra på mandag og et par uger frem vil der i SFO’en dufte sødt og 

sukkeret. Nina og børnene fra 3. og 4. klasse vi i bolsjeværk-

stedet producere en masse bolsjer.  

De færdige bolsjer vil blive sat i salg til forældrekaffe fredag 

den 11. december. 

 

Vi har afholdt café-møde med 2. klasses drengene et godt møde, hvor der var enighed om 

alle var blevet bedre til at lege sammen. Samtidig snakkede vi om det at læse hinandens 

kropsprog.   

 

Skulle nogle ligger inde med ting til 

juledekorationer. F.eks. mos, 

birkeplader andet pynt mm. er det 

meget velkommen til vores 

juledekorationer.  

 

 

 

Næste torsdag aften den 26. november fra kl. 17 – 19.30 vil vi, som noget helt nyt have 

aften SFO for 3. og 4 klasse. Vi skal spise god mad, lege sjove lege og bare have det 

hyggeligt sammen. Allerede nu glæder vi os over, at der er stor tilslutning til 

arrangementet. 

Næste fredag d. 27. november har vi 

legetøjsdag. 

 

                          

                                                                                                             

                                                           I ønskes en rigtig god weekend 

                                                           Fra Spireloppen                        

 

HUSK I DAG HAR VI 

FORÆLDRE KAFFE. DER 

VIL BLIVE SOLGT 

COOKIES OG 

ROMKUGLER SÅ SPIS I 

SFO ELLER TAG MED 


