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Næste uge: 
 

18. januar  

19. januar 

20. januar  

 

22. januar  

23. januar  

 

 

 

 

 

 

 
 

Projekt ml.gr. hele ugen 

Faglærerkonsul. 8.kl.  

MV fri 

Bestyrelsesmøde 

UU-vejleder –brobyg. 8.kl. 

Udlejning 3.kl. 

Mærkedag: 
 

17. januar 

20. januar 

 

21. januar 

 

 
 

Simon  8.kl.  

Lina  7.kl.  

Anders (skovbh.) 

Magnus  7.kl.  

 

 

TILLYKKE TIL JER 

 

 

Vi har desværre igen lus på skolen - tjek venligst jeres børn.  
 

 
 

 

Første skoledag efter sommerferien bliver søndag den 7. august 2016 –  

ferieplan følger snarest 

 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

Vi fejrer fastelavn torsdag den 4. februar 2016 –  

program følger snarest 



 

Ubudne gæster…… 

Vi har desværre haft besøg af nogle unge mennesker som syntes det er interessant at 

løbe rundt oppe på skolens tag om aftenen – der er ikke umiddelbart sket noget 

hærværk, men det er ikke betryggende for Vibeke som gør rent, at opleve der er nogen 

der er på taget. 

Hvis der er nogen der ser noget i den retning, må I meget gerne kontakte os. 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

 
(Nedenstående skrivelse er også udsendt som mail til alle forældre den 12. januar 2016.) 

 

                                                                                                  Vallekilde den 12. januar 2016  

 

Kære forældre. 

 

Vi er rigtige glade for, at vi nu kan præsentere hvem den ”nye” lærer er, der overtager 

efter Thomas når han stopper her med udgangen af januar 2016. 

Vi har ansat Alexandra Svendsen (Alex) som mange af jer kender, da hun jo har været 

ansat her på friskolen i et barselsvikariat i det sidste års tid for Pauline (stoppede her op 

til jul.) 

Alex kender skolen, børn og ansatte. Vi glæder os meget til nu, at genoptage 

samarbejdet. 

Alex går ind og overtager hele Thomas’ skema uden ændringer. Alex er uddannet med 

bl.a. linjefag i indskolingsdansk og specialundervisning.   

Alex starter mandag den 25. januar 2016 og har uge 4/2016 sammen med Thomas.  

 

 

Med venlig hilsen 

Hans  
 

 

 

 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

Vedrørende Generalforsamlingen onsdag den 20. april 2016 – indkomne forslag ! 

Vi minder om, at indkomne forslag til Friskolens Generalforsamling – skal være bestyelsen 

i hænde senest den 1. februar 2016. 

 

Hilsen Bestyrelsen 

 

 

 

 



 

Sne og skøjter, kælk og ski, Det er noget, vi alle ka' li'. 

 Børnene har nydt og leget i den smule sne, der var tilbage fra fredagens 

snestorm. Midt på ugen blev det frostvejr igen og sne og sjap blev til is. 

Så fodboldbanen blev omdannet til is stadion, hvor der er blevet gledet, 

rushet og skøjtet i stor stil. 

Torsdag kom sneen endelig tilbage såvel børn, som voksne kælkede på 

bakken ved skoven. 

Vi er kommet godt i gang med projekt maske, hvor Maria har haft gang i et 

større kreativ værksted. Børnehaveklassen og 1. klasse har lavet en masse 

papmasker i de flotteste farver og med glimmer. 

I næste uge er det 2. klasse, der sammen med Mikael vil producere gips 

masker i forme.  

Der har været afholdt samling med 3. og 4. klasse, hvor der blev snakket 

om, hvor de må være og, hvad man kan lave, når man er inde ved grønt/rødt 

skilt.   

 

 

Afkrydsningssedler 

Som en lille reminder vil vi opfordre til I husker på aftalen om afkrydsningssedler i 

SFO’en. 

Det er vigtigt for os, at barnet SELV krydser sig af på sedlerne når de kommer og går 

hjem, samt at der bliver sagt farvel til personalet. Vi skal vide om jeres barn er her eller 

ej. Børnenes afhentningstid ” i dag”, legeaftaler, fødselsdagsfester m.v. (alt hvad 

der afviger den normale aftale) må gerne noteres (ellers giv os besked) på 

afkrydsningssedlen. De daglige faste aftaler behøver ikke skrives, blot de er aftalt 

med personalet. 

                   

I ønskes en rigtig god weekend 

Fra Spireloppen 

                                  

                                             

                                       



 

       Lidt sne billeder 

                  

 

 

 

 

 


