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Fredagsbrev nr. 882 

    

Næste uge: 
 

14. november 

 

 

15. november 

 

 

16. november 

 
 

HL kursus 

Ml.gr. litteraturfestival Asnæs 

Skole/hjem 9.kl. 

HL + HB kursus 

7.-9.kl. forfatter arr. i Asnæs 

Discofest: Spireloppen  

TN fri 

Skole/hjem 9.kl.  

Mærkedag: 
 

13. november 

16. november 

17. november 

 

 
 

Tilde  5.kl.  

Felina  5.kl.  

Emilia  6.kl.  

 

 

 

STORT 

TILLYKKE  

 
Vi har desværre igen lus på skolen – 

tjek venligst jeres børn i weekenden. 

 

 
 

Så faldt den første sne 

 



Skolefodbold 
Så varede eventyret ikke længere – Skolen på Herredsåsen fra Kalundborg blev en for 

stor mundfuld for vores fodbolddrenge. Vi fik en fodboldlektion af et hold der var bedre 

– vores drenge har kæmpet eksemplarisk og været fantastiske gode ambassadører for 

vores skole.  

Stor tak til forældre og elever for den gode opbakning – også tak for sponsoratet af 

nummer til trøjerne fra XL (Henning) – vi ser frem til næste år. 

 

 

Pakkekalender 
Vi vil i år gentage vores genbrugs-pakkekalender i december måned. Alle børn medbringer 

en lille genbrugsgave til pakkekalenderen – afleveres pænt indpakket med bånd om (så 

den kan hænges/bindes op) til gruppelæreren senest den 25. november – hver dag i 

december vil nissen stå for at udtrækkes et antal navne som får en gave. 

 

 
 

 

Lucia 
Den 13. december til morgensang vil indskolingspigerne gå luciaoptog. 

 

 
 

 

Efterårsfest 
Tak til overbygnings forældre og ikke mindst udvalget for arbejdet 

med at skabe rammerne til en rigtig fin fest. 

 

 

Hans 



 

Jubii det var ugen hvor vi fik årets første sne, 

børnene har virkelig nydt sneen med kælketure, 

bygget snemænd og udkæmpet sneboldkampe på 

boldbanen. 

Julegaver: I julemandens værksted har der været 

gang i malingen, limen og julepapiret de små 

hemmeligheder forsætter lige indtil jul. Vi søger 

stadigvæk ting og sager til jule dekorationer. Alt fra 

gemmerne samt kogler og mos fra haven. 

Elektronikdag: Børnene har ventet så længe og 

endelig er dagen kommet, årets første elektronik-

dag er i dag fredag. Her vil vi lave fællesrummet om 

til en spillebule, børnene må tage deres 

spillekonsoller med, vi stiller vores computere til 

rådighed m.m. I den forbindelse vil vi påpege, at de 

spil der spilles i SFO skal være alderssvarende for 

alle og dermed alderstilpasset 0 – 6 år. 

Discofest: På tirsdag den 15. november er det igen 

tid til at finde festtøjet frem og kridte 

danseskoene. Der afholder vi vores årlige ”Disco-

fest”. Alle børn får en billet med adgang til popcorn 

og drinks. For alle skal have mulighed for at være 

med til et brag af en fest, der vil denne dag ikke 

være nogle gå hjem tider. Festen er i almindelig 

SFO tid fra kl. 13.00 – 16.00 og derefter er der 

oprydning inden lukketid. 

Forældremøde: Husk vi har Forældremøde i Spireloppen den 21. 

november fra 19.00-21.00. Tilmeld jer ved, at aflevere den lille slip i 

SFO’en senest den 14. november. 

Aften-SFO: Årets første aften-SFO for 3. og 4. klasse bliver mandag 

den 28. november fra kl. 17.00 – 19.30. Her bliver der budt på hygge og 

god mad (indbydelse kommer snarest) vi skal i denne forbindelse nævne, at det kun er for 

børn der er tilmeldt SFO ordningen. 

Vi ønsker jer alle en dejlig weekend fra Spireloppen 


