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Næste uge: 
 

30. oktober 

31. oktober 

01. november 

 

02. november  

03. november 

 

 

 

 

 

 
 

Skole-hjem 2.kl.  

Lærermøde + Sfo-møde 

Skole-hjem bh.kl.  

Skole-hjem 2.kl. 

Spireloppen-diskofest 

9.klasse arrangement i baunen 

Mærkedag: 
 

28. oktober 

 

01. november 

 

 

 

 

 
 

Melissa  3. kl 

Frederikke  6. kl  

Karl  bh.kl. 

 

 

 

 

 

STORT 

TILLYKKE  

 

 

 

 

OBS: Vi har desværre lus på skolen -  

så tjek venligst jeres børn i weekenden 

 

 

 

 



 
 
 

Husk at stil uret (1 time tilbage) – i weekenden 

- Så ses vi til rette mødetid mandag 

 
 

Fra bestyrelsen 
Bestyrelsen har drøftet og vedtaget skolens antimobbestrategi (se hele planen på 

hjemmesiden under ”skolen”) kort fortalt har strategien to ”ben” – nemlig en 

forebyggende del som siger noget om, hvordan man er i/opbygger fællesskaber der er 

tillidsfulde og fri for mobning samt en del der anviser handleforløb der tages i brug 

når/hvis mobning forekommer.  

 

 

Evt. Klubtilbud for mellemgruppebørn 
Et evt. tiltag vedrørende oprettelse af et klub-tilbud blev drøftet – og bl.a. på baggrund 

af feedback vedrørende dette på mellemgruppens forældremøde har bestyrelsen valgt 

ikke at gå videre med klubtilbud pt. 

 

 

Bestyrelsen holder temadag lørdag den 4. november 2017, hvor vi bl.a. vil drøfte 

gensidige forventninger mellem friskolen og det at være friskoleforældre. 
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Så er vi i fuld gang igen – vi håber alle har haft en skøn ferie. Ugen har stået 

på masser af frisk efterårsluft. Vi har fået popcorn på bålet, 

rollespilssværdene er blevet luftet og 3. klasse har haft deres første 

indedag. 

 

Legetøjsdag: Vi har i år besluttet at fra 

efterårsferien og frem til påskeferien (de mørke 

måneder) foregår legetøjsdagene indendørs – og 

resten af året udendørs. Så man skal tænke i 

legetøj, alt efter om man er inde- eller udendørs.  

 

Discofest: På torsdag den 2. november har vi vores årlige 

discofest.  

Der bliver der danset, spist popcorn og drukket ”drinks”. 

Børnene er velkomne til at iføre sig deres flotteste tøj og 

give den gas under discokuglen. 

 

Julegaver: Inden for kort tid begynder vi på vores 

julegaveværksteder og i den forbindelse efterlyser vi 

nogle runde serveringsbakker. Så hvis i ligger inde med 

nogle som bare ligger og samler støv, så modtager vi 

dem med kyshånd.  

 

Go’ weekend!  

Fra 

        


