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Næste uge: 
21. marts 

 

 

 

 
Lærermøde 

 

Mærkedag: 
18. marts 

 

20. marts 

24. marts 

 

         
 

 

 

 

 

 

Axel  2.kl.  

Kamille  2.kl.  

Lærke  1.kl.  

Marie  4.kl. 

Nora  2.kl.  

 

STORT 

TILLYKKE  

 

Vi ses til Café-aften i aften kl. 18.30  

 
 

 

 

Også fik vi fejret Anne til morgensang. 

Hip hip hurra……50 år…… 

Vi ønsker dig en SKØN dag. 

 



 
 

 

FORÆLDREFEST – AFLYST. 
Vi må desværre meddele at fælles festen den 31.marts 2017 er aflyst  

pga. for få tilmeldinger. 

 

Hilsen Majbritt og festudvalget 
 

 

 

Generalforsamling 
Som tidligere udmeldt holder vi generalforsamling  

onsdag den 19. april 2017 start kl.19.15. 

 

I år har vi valgt at gøre det lidt anderledes - da vi har valgt at lægge forældremøde op til 

generalforsamlingen dvs. at der er: 

forældremøde i alle klasser samme dag kl. 18.00 – 19.00 

og kl. 19.15 starter generalforsamlingen.  

 

I pausen mellem forældremøde og generalforsamling vil der være kaffe og lidt sødt.  

Vi ser frem til et stort fremmøde (dette betyder, at de tidligere annoncerede 

forældremøder på andre tidspunkter er aflyst). 

 

m.v.h. Hans 

 

 

 

 

Vedr. Bærbar computer. 
Igen i år er der mulighed for at bestille en brugt bærbar computer til levering før 

sommerferien.  

Undertegnede sørger for, at der er Windows 10, Office 2016, anti-virus software og 

skolens printere installeret. Alle elever i 7., 8. og 9.kl. skal have egen PC med til 

undervisning, og det er en billig måde at sikre at man er klar til næste skoleår – tilbuddet 

er også gyldigt for yngre elever. 

Man kan vælge Lenovo R500, som er magen til den, mellemgruppen bruger, for 750 kr. 

eller en lidt dyrere, mindre og lettere model (med bedre batteri og 8 GB Ram) Lenovo 

Edge E135, for 1250 kr. 

M.v.h. Clark. 

 

Henvendelse omkring computer kan ske til clark@vhfriskole.dk 

 

 

 

 

 

mailto:clark@vhfriskole.dk


 

Donationer –  
Vi modtager meget gerne donationer i form af træer og buske – hvis I her i foråret har 

noget hjemme i haven I gerne vil af med, er I meget velkomne til at sætte det i jorden 

uden på ”marken” bag ved børnehaven – der vil vi gerne have lidt mere læ og 

”skovstemning”. 

Stig har markeret nogle områder derude hvor der kan plantes. – har i spørgsmål kan i 

kontakte Stig 

 

M.v.h. Hans  

 

 

 

 

Endnu en forrygende uge er gået i Spireloppen. Foråret har vist sig for 

sin bedste side med masser af sol. Vi har nydt solens stråler med leg, i 

skoven, på boldbanen og på legepladsen. 

Der er blevet serveret dejlig eftermiddagsmad og frugt i køkkenet.  

 

OL: 
Børnene har valgt sig ind på discipliner og de endelige 

OL-hold er klar mandag eftermiddag. Der bliver sat 

opslag op i SFO’en med hold-inddelingen. Vi vil træne i 

4 discipliner 2 x om ugen i I-bånds timerne. Dertil vil 

der løbende blive trænet i SFO tiden, som 

udgangspunkt vil vi træne hver dag fra 13 -15. Så de 

børn der har går hjem - tider kl. 14.30 må selvfølgelige 

blive. Det lægger også fast, at Showdance holdet vil 

træne tirsdage fra kl. 14 – 15 og torsdage kl. 13 – 14. 

Hvis man er på showdanse skal man helst blive hvis 

man har mulighed for det da det er vigtigt, for at 

lære dansen. Vi har fået de skønneste piger til at 

hjælpe os med selve showdance.  



 

 

 

 

Aften-SFO: 
I tirsdags havde vi aften-SFO for 3. og 4. klasse, der blev 

hygget med hjemmelavet pizza og saftevand. I Bavnen blev 

der erklæret krig i form af ”Battle” mens de voksne tog 

opvasken var der mørke fodbold udendørs, mens andre 

hørte spøgelses historier i Bavnen. 

 

 

 

 

 

 

Mobilpolitik: 
 Det er ikke tilladt at bruge mobiltelefon i SFO med undtagelse af 

elektronik dage. Mobiltelefoner skal blive i tasken. Dog kan mobiltelefonen 

benyttes når man går hjem eller ved legeaftaler, men kun i samråd med den 

voksne i SFO-køkkenet. Legeaftaler pr. telefon skal godkendes af den 

voksne i køkkenet. Dvs. vi skal have ok til legeaftalen fra de involverede 

forældre. For de større børn, der går selv hjem fra SFO og ikke har 

mobiltelefon med er der mulighed for, at benytte ringekort til legeaftaler.   

 

 

 

 

I ønske alle en rigtig god weekend 

Fra Spireloppen 

 

 

 

 


