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Næste uge: 
 

12. april 

14. april 

 

 

15. april 

 

 

 

 

 
 

Lærermøde 

Fællesspisning med 

kommende bh.kl. 

SFO – festival 

Sundhedsplej. 6.kl.  
(kl. 10.30 – 14.00) 

Nille fri 

Mærkedag: 
 

9. april 

 

 

10. april 

 

11. april 

12. april 

14. april 

 

15. april 

 
 

Louise  7.kl. 

Sofie  7.kl.  

Hans 

Nikolaj  5.kl.  

Mathias  6.kl.  

Anna Karina 

Victor  3.kl.  

Isabella  3.kl.  

Oliver  8.kl.  

Nora  1.kl. 

 

STORT 

TILLYKKE  

 
Tillykke til Peter som havde fødselsdag den 7. april   

 

 

 

 

Vi ønsker vores konfirmander tillykke med dagen: 
 

Clara, Dicte, Freja, Henriette, Louise, Mathilde NB, Sofie 

 

De skal konfirmeres søndag den 10. april 2016 i Vallekilde Kirke. 

 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

Har I sat kryds i kalenderen til vores generalforsamling  

den 20. april 2016 ? 



 

OBS – vi har desværre igen konstateret børneorm på skolen –  

tjek venligst jeres børn i week-enden. 

 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

 

Mandag den 11. april får skolen besøg af folketingspolitiker Jacob Jensen fra partiet 

Venstre.  

Jacob kommer for at se og opleve vores fantastiske skole og derudover vil vi have en 

dialog med Jacob om, hvordan vi oplever det at drive friskole/børnehave i dagens 

Danmark. 

   

 
 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

 

FRUGTBOD 
Som de fleste har bemærket, har der siden i mandags været mulighed for at købe en 

sund snack i spisefrikvarteret. 

 Det er et projekt, som 3.klasse står for, fordi børnene har ønsket sig dette tilbud og vil 

prøve at vise, at det godt kan lade sig gøre, hvis man bare investerer lidt af sin tid og 

kræfter.  

Projektet kører også i den kommende uge, hvorefter det vil blive evalueret.  

Så håber vi, at der er andre, der – måske på skift – kunne tænke sig at tage over, så 

skolen kunne blive ved med at have en ”kostbar”. 

Så støt om projektet og ta´ en femmer med for at købe et æble, en banan, ærter, 

rosiner, el. lign! 

Bedste hilsner, Alex og 3.klasse 

 
 

 



Årets Debataften bliver til en ”TEMA aften”  
Dato: Mandag den 6. juni kl. 19.00 – ca. 21.00 

 

Aftenens overskrift er 
 

  Far - mor og børn. 

Magtkamp eller samarbejde. 
 

 

 

Aftenens oplægsholder er Peter Mortensen 

 

Peter er direktør og partner i DFTI. Han er uddannet cand. psych. og familie- og 

psykoterapeut, MPF. Han underviser på DFTI's familieterapeut- og supervisoruddannelse. 

Derudover har han som konsulent bred erfaring med faggrupper, institutioner og 

forvaltninger – fra daginstitutioner til regionsledelser i kommuner.  

Ved siden af undervisning og konsulentvirksomhed har han superviseret og haft privat 

praksis siden 1989.  

Desuden har Peter medvirket i programmerne ”stop nu krigen, mor og far” på TV2. 
 
 

Peter vil under aftenens overskrift tale om nogle af de dilemmaer børn og voksne kommer 

i sammen, og om betydningen af at forældre kan se de forskellige måder samarbejde og 

personlig integritet spiller ind i familielivet. For os alle, og for børn især, er det en 

nødvendig opgave at finde en konstruktiv og udviklende balance mellem hensynene til 

fællesskabet, og hensynene til ens egen væren, herunder de personlige behov og grænser 

vi alle har brug for at kunne mærke og udtrykke, for at blive velfungerende mennesker 

livet igennem. 

Opvæksten og familielivet er de væsentligste øve pladser for denne balancegang. 

 

Jeg hørte Peter Mortensen tale om samme emne på en konference for pædagoger og 

undervisere – og det var utrolig spændende og lærerrigt, både som fagperson men 

bestemt også som forældre.  

Derfor kan jeg kan varmt anbefale jer at sætte et stort kryds i kalenderen mandag  

den 6. juni kl. 19.00 – 21.00.   

Vel mødt ! 

 

Nille 
 



o                                                                                         

Musikfestival: Det har været en uge i musikkens tegn, der 

er blevet øvet, danset og rocket. Forberedelserne til årets 

store musikfestival er godt i gang og børnene er gået op i 

det med liv og sjæl. Vi fortsætter med, at øve mandag, 

tirsdag og onsdag i næste uge. For at få den bedste optakt 

og forberedelse til musikfestivalen skal vi huske, at nævne 

der ikke er nogle faste gå-hjem tider fra nu og indtil 

festivalen løber af stablen.  

Vi holder generalprøve på koncertdagen torsdag kl. 13.30.  

Den store musikfestival koncert er på torsdag den 14. april 

kl. 15.30 i Baunen. Glæd jer det bliver et unikt og 

enestående sceneshow ud over det sædvanlige. Selve 

musiknummer rækkefølgen hænger på skabene i SFO’en og 

kommer op på døren til Baunen på koncertdagen.    

 

OL-nyt: Træningen forsætter frem mod Odsherreds 

Legene torsdag den 21. april i Højby.   

 

Sæbekassebiler: vores praktikant Daniel vil de næste tre 

onsdage sammen med 3. og 4. klasse gå i gang med at bygge 

sæbekassebiler. Til projektet søger vi barnevognshjul eller 

lignende, så hvis I har noget liggende i gemmerne så sig 

endelig til. 

 

Legetøjsdag: Så er vores elektronik fri legetøjsdage slut. 

Det har været en god oplevelse og vores evaluering er nu i 

gang. Frem til sommerferien vender vi nu tilbage til vores 

oprindelige form for legetøjsdage, hvor elektronik er 

tilladt.  

Vores erfaring og evaluering fra vores prøvetid tager vi 

med os og formen for næste skoleårs legetøjsdage vil blive 

offentliggjort inden sommerferien.  

Næste legetøjsdag er fredag den 29. april. 

                                                                 

                  I ønskes en rigtig god weekend 

                            Spireloppen 
                                              

                                                

 

 


