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Næste uge: 
 

3. september 

4. september 

6. september 

8. september 

 

 

 

 

 

 

 
 

9.kl. til Berlin (hele ugen) 

7.kl. Lejrskole (hele ugen) 

Bestyrelsesmøde 

Jens og Alex - Fri 

Mærkedag: 
 

2. september 

5. september 

6. september 

 

 

 

 
 

Rune  9.kl.  

Emma  3.kl. 

Magnus D  5.kl.   

 

 

 

STORT 

TILLYKKE  

 

 

 

 

 
 

 

Skolefoto 
Fotografen kommer den 18. og 19. september 2017 

Alle børn har fået fotoseddel i tasken i sidste uge. 



 
Lejrskole 
I næste uge har vi to klasser på lejrskole – dem begge næsten til udlandet – 9. klasse 

tager til Berlin med Jens og Alex  - og 7. klasse tager turen til Esbjerg med Peter og 

Tine. 

Jeg er sikker på, at de alle får mange gode oplevelser og dyrket fællesskabet – det 

betyder også, at vi er nød til at rykke lidt rundt og dække hinanden ind på lærerfronten - 

så eleverne kan opleve en anden lærer end de plejer i nogle timer i den uge (hvis deres 

lærer er på lejrskole).  

 

Af og på sætning af børn ved skolen 
Vi vil gentage vores henstilling til at alle benytter skolens parkeringsplads hvis man 

kommer i bil og skal aflevere børn (eller andre ærinder) – der opstår let farlige 

situationer hvis man kommer og laver U-vending ved fodgængerfeltet eller parkerer på 

cykelstien over kantstenen på Vallekildevej.  

 

På skolens parkeringsplads henviser vi til, at når man går fra bilen og ind til skolen 

begynder at benytte den nye, (næsten) færdige flisegang. 

 

Hans 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

Efter nogle hyggelige lejrskoler, har vi haft en helt almindelig uge i Spireloppen. Vi har nydt 

varme solstråler, men desværre blev vores båldag udskudt pga. regn. I stedet guffede vi ristet 

rugbrød med smør og kanel og legede på livet løs. 

SOLCREME 

Hvis solguderne har lovet godt vejr, opfordrer vi jer til at smøre jeres 

børn godt ind om morgenen. Hvis UV-indexet er over 3, smører vi børnene 

igen kl. ca. 13.00. Vi ligger inde med allergivenlig solcreme, men skal jeres 

barn have noget specielt, må i meget gerne komme med det. Hvis man ikke 

ønsker sit barn smurt ind, skriv da en besked på Intra til Tine.  

REGNTØJ 

Vi opfordrer jer til at opdatere garderoberne med regntøj og gummistøvler. Vi støder på en byge 

i ny og næ, så derfor er det vigtigt med ordentligt påklædning 😊 

TUR TIL VEJRHØJ 

I år skal vi en tur til Vejrhøj og datoen har indtil nu været onsdag d. 

13/9, men da vi har haft udfordringer med bestilling af bus, har vi 

været nødsaget til at rykke turen frem til ONSDAG D. 20/9. Vi 

henter børnene i klasserne 12.15, pakker og tisser af og så er der 

afgang fra skolen 12.45. Derefter kører vi til Vejrhøj og hygger 

resten af dagen. Børnene skal hentes ved Vejrhøj senest kl. 17.00. 

(Nærmere info i næste fredagsbrev). HUSK påklædning, der passer 

til dagens vejr. Det er meget vigtigt i fortæller os, hvis jeres barn ikke deltager på turen. 

I forbindelse med turen kunne det være dejligt, hvis et par forældre ville hjælpe os med at 

bage nogle pølsehorn, som vi kan hygge os med på dagen - vi skal nok sørge for de fornødne 

ingredienser. Meld meget gerne tilbage til os inden fredag d. 8/9. 

VAND 

Indtil nu, har vi i Spireloppen haft vandkopper med navneklemmer, som børnene kan bruge frit. 

Men vi har besluttet at prøve et nyt koncept af, der indebærer at når man er tørstig, så henter 

man sin drikkedunk, og så kan man sætte den i en flamingokasse. 

 


