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Næste uge: 
 

30. september 

 

 

2. oktober 

 

 

3. oktober 

 

 

 

4. oktober 

5. oktober 

 

 

 

6. oktober 

 

 

 

 

 

 
 

8.kl. besøg fra Slovenien 

(frem til den 3. oktober) 

8.kl. - Disco i Baunen 

Teater 0. – 3. kl. 

Skole-hjem 4. kl. 

Skole-hjem 5. kl. 

Hjemrejse til Slovenien 

Skole-hjem 4. kl. 

Skole-hjem 5. kl. 

Skole-hjem 6. kl. 

Skole-hjem 4. kl. 

Oktoberfest starter 

Skole-hjem 4. kl. 

Skole-hjem 6. kl. 

Fællesrengøring bh.kl. 

Oktoberfest 

Skills 8.kl. 

Teater 7. – 9. kl. 

Skole-hjem 4. kl.  

Mærkedag: 
 

6. oktober 

 

 

 

 
 

Sofia  6.kl.  

 

 

 

 

STORT 

TILLYKKE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Glemmetøjet 
Skolens glemmekasse i indgangspartiet ”bugner” af glemmetøj o.s.v, så tjek venligst om 

jeres barn/børn har noget liggende, vi tømme ud i ”glemmekassen” den 16. oktober 2017 

- tøjet vil herefter blive foræret til Røde Kors. 

 

NB.  

Vi vil bede jer forældre om, hver fredag, at få tømt ud i børnenes garderober, tøj, samt 

ting og sager.  

 

 
 

Kære friskoleforældre   
Som også skrevet på Intra har vi brug for jer forældres tilbagemelding vedrørende 

samtykke til offentliggørelse af billeder. 

I forbindelse med at skolen i nær fremtid kommer på Facebook har vi valgt at få jeres 

samtykke til ”bredt” at måtte offentliggøre billeder og video af skolens elever på div. 

medier – læs nærmere i ”retningslinjer for offentliggørelse af billeder og video for VHF” 

- (ligger under dokumenter i forældreintra) selve samtykke erklæringen bedes I udfylde 

i forældreintra – hvor den vil blive synlig under ”tilmeldinger” og herefter 

”arrangementer” 

Det er af stor vigtighed, at I som forældre forholder jer til dette – da vi jo vil være nød 

til at frasortere alle billeder af børn der ikke har en samtykkeerklæring. – vi vil bede 

jer om at svare senest den 6. oktober 

NB: samtykke fra elever der er fyldt 15 år skal også gøres her via forældreintra (vi 

tænker I som forældre spørg/snakker med den unge). 

 

Med venlig hilsen 

Hans  

 

 
Husk: Skolen og Spireloppen holder ferielukket i uge 42 

 



Nu er det snart oktober … og så kommer skolens første  

OKTOBER FEST! 

Oktober Festugen (torsdag den 5. – onsdag den 11. oktober 2017) er 

en slags PMU (Praktisk Musisk Udtryks- Uge/Maj Fest om efteråret) 

som involverer hele skolen hver dag fra 8.10-13.00 og slutter med 

en stor fest  

ONSDAG den 11. oktober 2017 kl. 18-20 hvor skolen forvandles til  

Vallekilde Museum Messe 
Alle elever arbejder hele ugen på et værksted og alle 

forældre/familier har muligheden for at kredse rundt og besøge to 

museer eller flere ”happenings”. 

Der kommer flere oplysninger fra jeres børn omkring de værksteder, 

de har valgt, men i princippet skal I have spist når I kommer og der 

er begrænset muligheder for at få suppe, kaffe og te ved 

skovbørnehaven som også holder åbent hus den aften. 

I kan glæde jer til en nat på museet med eventyr, musik, gøgl, gys, 

kunst og kannibalisme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 

 

                                                           
I ønskes alle en god weekend                          

Fra Spireloppen                      

                                                  


