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Næste uge: 
 

03. september 

 

06. september 

 

 

07. september 

 

 

09. september 

10. september 

 

 

 
 

Personaledag 

Udlej. baunen 

Skolefoto 

Lærermøde 

Forældremøde ml.gr. 

Skolefoto 

Teater 0.-1.kl. 

Forældremøde indskol. 

Skovbørnehaven shelters 

Skovbørnehaven shelters 

Mærkedag: 
 

03. september 

05. september  

06. september 

 

09. september 

 

 

 
 

André  9.kl.  

Emma  3.kl.  

Magnus  4.kl.  

Lucas  5.kl.  

Chenny 

 

 

 

STORT 

TILLYKKE  

 
 

 

     

 

Skolefoto 

Husk, at alle børn skal medbringe en udfyldt og underskrevet fotoseddel til 

fotografen. 

 

 



Skolefoto den 06.-07.september 2016 
Fordeling af tider – foto foregår i Baunen. 

Husk makkerklasse bh.kl.+ 5.kl.  - bliver taget tirsdag den 6.sep. kl.09.00. 

MORGENSANG bliver afholdt i 

”Multirummet” (overbygningen) tirsdag og onsdag 

 

Tirsdag den 6. september 2016: 

 

Klasse - antal Tid Ansvarlig 

Børnehaveklassen – 

18 

Husk makkerklasse 

bh.kl.+ 5.kl. 

08.30 – 09.05 

 

Bodil 

4.klasse – 17 09.05 – 09.40 Henrik 

2.klasse – 18 09.45 – 10.20 Anne 

3.klasse – 16 10.25 – 11.00 Mads 

Pause 11.00 – 11.15  

Opsamling 11.15 -12.00  

Onsdag den 7. september 2016: 

 

Klasse Tid Ansvarlig 

1.klasse – 16 8.30 – 9.00 Alex 

5.klasse – 19 09.00 – 9.30 Pauline 

6.klasse – 21 9.30 -10.00 Chenny 

SKOVBØRNEHAVEN 

 

10.00 – 11.30 Anders – Dinie – 

Linda – Lasse – 

Jette - Anja 

Pause 11.30 – 11.40  

7.kl. – 19 11.40 – 12.10 Marianne 

8.kl. - 18 12.10-12.40 Palle 

9.kl. – 18 12.45 – 13.30 

husk ”fjollebilled”  

Peter 

Opsamling 13.30 – 13.45   

 

 

 



Kære forældre. 
 

Dette skoleårs forældrebankssedler ligger fra på tirsdag klar i indgangspartiet, så I 

bedes alle i de kommende uger - og senest til forældremøderne i klasserne skrive jer på 

det område, hvor I mener, at I kan lægge jeres ressourcer på skolen i det kommende 

skoleår. 

Overbygningen har allerede holdt forældremøde, så I må komme forbi og skrive jer på i 

løbet af de kommende to uger. 

Inden I skriver jer på, bør I overveje hvilke hold, I melder jer til, da det er vigtigt, at 

det er et realistisk valg. Det er for eksempel nødvendigt, at man kan tage fri, hvis man 

ønsker at hjælpe som vikar, når der er brug for det. Det er også vigtigt, at I 

respekterer, at der er et maksimum af personer på nogen af sedlerne. 

 

Oversigt over forældrebanken 2016/2017. 

Medhjælp lejrskoler 

Legeplads fornyelse og vedligehold 

Vikarhjælp SFO 

Vikarhjælp lærere ved planlagte fridage 

Vikarhjælp lærere ved akut fravær 

PMU-uge hjælp  

Ekstraordinær kontorhjælp 

Plastning af bøger 

Håndværksarbejde af forskellig art - læs yderligere om dette på sedlerne 

Transport 

Græsslåning 

Praktikplads 

Andet spændende 

Vagt ved prøverne 

Madlavning og bagning til forskellige arrangementer 

Dræbersnegleindsamling 

Vedligehold af skov 

Fondsjægere 

Optælling/oprydning i service i udlejningsskab  

Fotografering ved fællesarrangementer 

Kørsel til genbrugsplads 
 

Hilsen Bodil 

 

 

  

 

 

 



Oplev de gamle dage igen på 

pumpestationen 

 

Der vil blive spillet teater og holdt foredrag, den 2. september en fredag. 

Det starter klokken 17 og slutter når I har lyst til at tage hjem! 

Det vil kun koste en 50’er. 

Det vil handle om pumpestation. Arne Andersen vil fortælle og vise billeder 

fra gammel tid på pumpestationen. 

Efter foredraget vil der være mulighed for at gå rundt på Pumpestationen, 

klappe heste, geder og mærke de gamle dage!! Og hvordan det var at bo på 

pumpestationen i gammel tid. 

Skuespillerne vil være Bente Eskesen, Grete Koefod, Freddy, Kirsten, Matilde 

6.kl. Frida 6.kl. Kamille 2.kl. og Emil 2.kl. 

Så kom hvis det lyster!  

   

 

 

Made by Matilde 6.kl og Frida 6.kl. 

  



Loppemarked i Skovbørnehaven den 10. september 2016 

 
 

 

  



 

 
 



 

Endnu en dejlig uge er nået til vejs ende i Spireloppen. 

Selvom kalenderen nu viser efterår er vejret og solen 

stadig med os. I alle skovens små kroge er der blevet 

bygget huler. Sandkassen har budt på fine små 

byggerier i form af figurer og kager. I hængekøjerne 

er der blevet hygget, grint og blevet slappet af. 

På søens tømmerflåder har det været gang i det store 

fiskeri, hvor der er blevet studeret frøer, insekter, 

Søsnegle m.m.  

I tirsdag var bålpladsen det store samlingssted her 

blev der snittet med knive, grillet pølser og ristet 

brød.  

Sidste fredag havde vi forældrekaffe med tilhørende 

cookies kager i den forbindelse kan vi fortælle, at der 

blev udsolgt på få timer. Vi må se om vi kan bage lidt 

     flere næste gang. 

I uge 37 har vi naturuge så vi søger til ugen 2 – 4 

høns uden hoved. Skulle I lægge ind med sådan nogle 

eller kan I skaffe dem så sig endelig til. 

Vi vil en periode med start mandag i næste uge 

afprøve nogle nye måder at servere mad på. Dette 

gør vi for at frigive nogle flere pædagogresurser.  

Vi vil afprøve to nye måder at servere mad på: 

1. Knækbrød eller rugbrød uden smør og pålæg, frugt 4 x og 1 x bål mad om ugen 

2. Knækbrød eller rugbrød uden smør og pålæg, frugt 3 x + 2 x bål mad eller 1 x bål 

mad og 1 x måltid mad (fx pølsehorn, pizza) om ugen. 

 

Derefter vil vi evaluere på det og vælge, hvad der falder sig bedst ud i forhold til tid og 

resurser eller om det er den nuværende måde, at servere mad på der er bedst for 

SFO’en.  

 

 

 



Det har været nogle henvendelser på hvornår I kan kontakte os i 

SFO pr. telefon. Man kan altid ringe til os i åbningstiden dvs. fra 

kl. 6.30 – 8.00 og kl. 13.00 – 17.00 mandag – torsdag og 13.00 – 

16.00 fredage.  

Da vi er meget ude og på legepladsen er det ikke sikkert vi altid er 

så nemme at fange på den stationære telefon.  

Så I er meget velkomne til, at ringe på vores mobiltelefon den har 

vi altid på os.        

     

Da personalegruppen skal på kursus onsdag den 5. oktober har vi bruge for en 5 – 6 

forældre til at passe børnene i SFO fra kl. 14.30 – 17.00.  

Så sidder I og brænder for, at lege pædagoger for en dag så sig endelig til. 

                      

Vi ønsker jer alle en dejlig weekend 

Fra Spireloppen 

 

 

 


