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Næste uge: 
 

7. marts 

8. marts  

12. marts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Emneuge hele ugen  

Lærermøde 

Pæd.dag 

 

 

 

 

Mærkedag: 
 

8.marts 

 
 

Linnea  2.kl. 

 

 

STORT 

TILLYKKE  

 

 

 

Fællesemne – Danske videnskabsmænd/kvinder 
I ugerne 10 og 11 vil vi arbejde med ovennævnte emne. 

Vi underviser efter det normale skema, men arbejder med ”Danske 

videnskabsmænd/kvinder” i de fag/timer hvor det er relevant og det vil også være et 

gennemgående tema til morgensang.  

Tanken bag disse fælles emner er sammenhæng i undervisningen og helhed på skolen, 

altså at eleverne oplever at arbejde med samme overskrift både på tværs af fag og 

årgange.  

 

Lærerne 

 
 

 

 



 

Café-aften den 26. februar 2016 
Tak til mellemgruppens forældre for deres store indsats og et meget vellykket 

arrangement. 

En fantastisk aften med musikalske indslag og entertainment, og et helt overdådigt 

kagebord. 

 

Hilsen 

Hans 

 
 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

 

TUSIND TUSIND TAK  

 
for alt den opmærksomhed jeg modtog i forbindelse med mit 10 års jubilæum 

den 1. marts 2016. 

Det var en fantastisk dag med mange dejlige overraskelser -  mange børn, forældre, 

kollegaer, bestyrelse og min søde familie som kom på besøg i løbet af dagen. 

 

Tusind tak for de mange flotte gaver – blomster – chokolade – tegninger – og ikke mindst 

alle de skønne kram og søde ord jeg fik.  

 

Jeg er så taknemmelig for alt det, der på denne dag blev gjort for mig.  

 

Hilsen 

Stig 

 

 



Ugen startede med masser af smukt forårsvejr, hver eneste 

solstråle blev nydt i stor stil.  

Tirsdag blev der serveret lækker tomatsuppe over bål, det var 

bare guf og lige noget børnene kunne bruge. 

Bedst, som vi troede det var forår, var der stor glæde og 

begejstring blandt børnene da der torsdag igen kom sne ind over 

landet. Der blev igen kælket, kastet med snebolde og bygget 

snemænd.  

Vi har afholdt café-møde med 2. klasses drenge, her fik vi 

snakket om hvordan det går i drengegruppen. Der var enighed om 

at alle er gode til at lege sammen, men de vil alle gerne arbejde på 

at være bedre til at lytte til hinanden i lege. Samtidig være mere 

seriøse, når der laves aftaler i selve legene.  

I dag fredag er det forældrene sammen med vores vikar Niklas, der agerer pædagoger i 

SFO’en da personalet er på pædagogisk weekend.  

Vi er sikre på børn og forældre vil få en hyggelig dag, mens vi sveder og bliver klogere.  

Vi vil sige stor tak til jer og er glade for I vil give en hånd med, mens vi er væk. 

Følgende forældre vil i dag være i SFO: 

Ea (Dag) – Lena (Anna) - Marianne (Maja, Mikkel) - og måske 

Jette (Malou 1.kl) 

Vi er så småt ved at have styr på holdene til Odsherred 

legene de olympiske lege for SFO’er. I starten af næste uge 

vil børnene blive præsenteret for hvilken sportsgren de skal 

repræsentere på dagen. Vi skal i denne forbindelse 

understrege at Odsherred legene er kun for 

børnehaveklassen – 3. klasse. 

I næste uge genåbner Nina sit succesrige bolsjeværksted, 

her bliver der mulighed for at lave slikkepinde, det er smag og 

valg af farve der afgør, hvornår man skal producere sin 

slikkepind.  

På mandag den 7. marts holder vi samling med 3. og 4. klasse vi skal snakke om indtjening 

af penge til forældrecafé. 

Mandag den 14. marts har vi aften-SFO for 3. og 4 

klasserne. Vi håber, at se jer alle sammen til arrangementet. 

Invitationerne er delt ud og kan afleveres på opslagstavlen i 

Spireloppen.  

I ønskes en rigtig god weekend fra Spireloppen 


