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Næste uge: 
 

08. februar 

09. februar 

11. februar 

 

12. februar 

 

 

13. februar 

 

 

 

 

 

 

 
 

Projekt 8.-9.kl (hele ugen) 

Lærermøde 

9.kl. fremlæggelse  
(kl. 16.00 – 20.00) 

7.-9.kl. fremlæggelse 

SFO-udstilling 

 

Vinterferie (uge 7) 
Skole og Spireloppen har lukket 

 

 

Mærkedag: 
 

06. februar 

 

  

 
 

Thomas  7.kl.  

 

 

 

 

 

TILLYKKE TIL JER 

 

 

 

En lille husker:  
Hvis dit barn er sygt vil vi rigtig gerne have, at I at ringer til skolen hver morgen ………. 

 

Der er rigtig mange børn der er selvtransporterende, derfor er det vigtigt  

for skolen at vide om børnene er syge eller på vej. 

 

 

 
 

 

 

 

 



Garderober 
Næste fredag går vi jo på vinterferie og vi vil derfor bede om at jeres barns 

garderobe/knage bliver tømt, så rengøringen kan komme til i ferien. 

 

Til indskolings forældre – når I henter jeres børn om eftermiddagen, er det vigtigt at 

børnenes støvler og flyverdragter bliver taget med hjem eller kommer på sin plads i 

garderoben.  (det letter rengøringen meget). 

             
 

Vigtigt - Forældre til elever i 9. klasse    

En ”reminder” om at I som forældre skal gå ind på hjemmesiden ” Optagelse.dk” og 

godkende jeres barns valg af ungdomsuddannelse INDEN DEN 1. MARTS 2016. 

 

 

 
 

 

Projektuge 
Ligesom mellemgruppen lige har haft projektuge har overbygningen (7., 8. og 9. klasse) i 

dag startet deres projektuge. 

For 9. klasse er det jo en del af deres afgangsprøve – vi glæder os til at det summer af 

spændende projekter i overbygningen og ser frem til fremlæggelserne sidst i næste uge 

– se evt. mere info i overbygningens ugebrev. 

 

 

Hilsen Hans 

 



 

OBS - til notering i kalenderen 

 

 
 

Cafè aftenen er i år 

den 26. februar 

Klokken 18.30 – 20.30 

 

 
 

Kom og nyd en aften med en endnu ukendt optræden, 

kagekonkurrence, og ikke mindst kagespisning og 

hygge. 

 

Der kommer indbydelse i fredagsbrevet i uge 6  

hilsen 

Mellemgruppen 



Ugen har haft en snert af forårsvejr, hvor børnene 

virkelig har nydt solens varme stråler. 

Der er blevet bygget huler, leget i sandkassen, klatret i 

træer og spillet skov-stratego. Nogle børn har hjulpet 

pedel Stig med at bygge hegn ved bøgehækken foran 

SFO. 

Ugens store kreative indslag har været produktionen af 

ansigts gipsmaskerne, som 3. og 4 klasse har været i gang 

med.   

Børnene har været fuld koncentreret og det har været en god øvelse, at ligge stille, mens 

maskerne har taget form. 

Kom og se vores meget flotte maske udstilling på næste 

fredag den 12. februar. Vi lover det er kunst på 

allerhøjeste niveau. 

 

Sidste fredags salg af vores hjemmebagte knækbrød gik godt 

vi fik solgt for godt 500,- kr. 

 

Fredag den 4. marts bliver pædagog-løs-dag da vi skal på 

pædagogisk weekend.  

 

 

Så nu har I forældre chancen for, at lege pædagog for en dag. Vi skal bruge en håndfuld 

forældre, som er friske på at ville være i SFO’en.  

 

Er det noget for dig så giv endelig os i SFO’en besked. Samtidig vil det være en god idé 

dem der har mulighed for det afhenter deres børn tidligt denne dag.  

                                                 

I ønskes en rigtig god weekend 

Fra Spireloppen 


