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12. december 

 

13. december 
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Overbygningen besøg af Sex og 

Samfund. 

Indskol. går Lucia (morgensang) 

Bestyrelsesmøde  

Jule-Volley 

Juleafslutning  

Personale-julefrokost  

 

 

Mærkedag: 
 

10. december 

11. december 

12. december 

13. december 

14. december 

15. december 

 

 

 
 

Bodil 

Marianne (60 år) 

Tristan  1.kl.  

Christian  4.kl.  

Sofie  5.kl.  

Leander  bh.kl.  

Emil  5.kl.    

  

 

STORT 

TILLYKKE  

 
 

 

 

 
 

 

Indskolingens piger går Lucia  

tirsdag den 13. december til morgensang 



 

JULEEMNEDAG TORSDAG DEN 15. DECEMBER 2016 
 

Børnehaveklassen – 3. kl. hygger i egen gruppe og er tilskuere til volley.  

4. kl. – 9. kl. skal traditionen tro spille JULEVOLLEY. 

Alle børn – store og små bliver delt ud på et antal hold – disse hold dyster mod hinanden i 

en turnering med tillempede regler.  

 

DREAMTEAM  (lærerne) ser frem til på retfærdigvis, at generobre titlen som friskolens 

champions i julevolley !  

 

ALLE MØDER KL. 8.05 OG SLUTTER KL. 13.00, 

HEREFTER SFO SOM SÆDVANLIG. 

 

FORÆLDRE ER MEGET VELKOMNE 

 

                            
 

 
 

 

 

Juleafslutning  

I år vil vi til juleafslutningen, sidste dag før juleferien gentage konceptet fra sidste år  

Dagen er stadig en dag fra kl. 8.05 - 12.15 - se program nedenfor.  

I år er det sognepræst Karin Wandall der i Korskirken vil forestå vores julesammenkomst 

i kirken, hvor vi synger og får lidt ord med på vejen om, hvorfor vi egentlig holder jul. 

Derefter vil vi, når vi er kommet tilbage til skolen, danse om juletræet ude på 

asfaltbanen – her er lidt bedre plads – til at gi den gas.  

Dagen indbefatter derfor en hyggelig gåtur fra skolen til Vallekilde og retur og udendørs 

dans om juletræet – så tag praktisk tøj på.  

Kl. 12.00 mødes alle i Baunen til sang og en fortælling inden vi alle ønsker hinanden god 

jul.  

 

 

 



Program for fredag den 16. december - sidste dag før juleferien 

En dag fra kl. 8.05 - 12.15 

Kl. 8.10  Morgensang 

Kl. ??   Vi er kort i klasserne 

Kl. 9.00  Afgang til Vallekilde 

Kl. 9.30  Jul i korskirken v. Karin Wandell 

Kl. 10.00  Retur til skolen 

Kl. 10.30  Dans om juletræ udendørs på asfalt- banen. 

Kl. 10.45  Hygge i klasserne + spisning + pause 

Kl. 12.00  Sange + fortælling i Baunen og god jul 

Kl. 12.15  Fri - SFO  

 

 

FØRSTE SKOLEDAG i det nye år er -  
 

Tirsdag den 3. januar 2017 - mødetid efter skema. 

 

Mandag den 2. januar 2017 er skolefri – Spireloppe er åben 

 
Personalet ønsker Jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. 

 

Tak for godt samarbejde i 2016 

 

Mange julehilsner 

 

Tine, Bodil, Anne, Mads, Alex, Henrik, Pauline, Chenny, Peter, Marianne, Clark,  

Anna-Karina, Nina, Maria, Lene, Mikael, Pernille, Rasmus, Anders, Dinie, Linda, Anja, 

Jette, Lis, Helle L, Tina, Charlotte, Stig, Vibeke F og Hans 

 



                                    

60 års fødselsdag 
 

 

Marianne fylder 60 år den 11. december 2016. 

Det skal vi selvfølgelig fejre, 

 

Det gør vi tirsdag den 13. december 2016 

 

         Til morgensang kl. 08.10,  

 

         For personale KL. 11.45  

             på lærerværelset 

 

Alle forældre, som ønsker at gratulere Marianne, 

er velkommen til morgensang 

 

Hilsen Hans  
 

 



 

Så blev det næstsidste uge i Spireloppen i 2016.  

Vi har været så meget ude som muligt, hvor der er blevet leget skovstratego og 

dåseskjul. Men regnen har også taget os inden for, hvor vi har set film og hygget. 

 

De sidste julegaver er så småt også blevet færdigindpakket, så vi i næste uge kan hygge 

og nyde de sidste juledage.  

 

 

Der er blevet pakket bolsjer, så de er færdige til at blive solgt i dag til vores 

forældrekaffe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I dag til vores forældrekaffe/æbleskivedag, vil børnene i forbindelse med 

eftermiddagsmaden få 2 æbleskiver, vi vil se filmen ”jul i Bakkekøbing” og  

bare hygge os. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi ønsker Jer alle en rigtig dejlig weekend  

og ser frem til den sidste uge i SFO i 2016. 

 
 

                                    


