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St. bededag 

VH fri 

Lærer - oprydning 2 t. 

4.kl.-Audebo Pumpest-NR 

 

Mærkedag: 
26. april 

02. maj 

 

 

 

 

 

 
Lea  6.kl. 

Frederik  2. kl. 

 

 

 

TILLYKKE TIL JER 

     
 

LOCK-OUTÉN er afblæst ! ! ! 
 

Dette betyder, at vi kan se frem til, at Dorte og Clark igen er tilbage på skolen fra 

mandag morgen – hvor skema igen kører helt normalt. 

 

I næste uge (torsdag) skulle de skriftlige prøver for landets 9. og 10. klasser efter planen 

begynde.  

Det er dagsdato besluttet af Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, at de skriftlige prøver vil blive 

afholdt fra den 13. maj. – 23. maj 2013. 

Nærmere information følger. 

 

De mundtlige prøver vil blive afholdt i tidsrummet fra den 3. – 21. juni 2013. 

 

Udtræksfagene må endnu ikke offentliggøres – beklager ! 

 

Alle skoler vil modtage nærmere information fra Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen om det 

praktiske og proceduremæssige i forhold til prøverne. 

 

Jeg kan igen kun opfordre til at følge med i dagspressen.  

Med hensyn til eksamen kan man læse Undervisningsministeriets seneste udmelding på denne 

adresse, http://www.uvm.dk/I-fokus/OK13/Proever-og-eksamen. 

Vibeke 

http://www.uvm.dk/I-fokus/OK13/Proever-og-eksamen


 
 

Majfesten 2013 

 
Så nærmer tiden sig for skolens helt store fest.  

Vi glæder os meget til at kunne byde velkommen i cirkusteltet til majfesten 2013.  

 

Datoen er: torsdag d. 30. maj 2013, nærmere information om tidspunkt kommer senere. 

 

Vi kan dog her afsløre, at vi i år har nytænkt og det bliver en and(en) slags forestilling end vi 

er vant til. En ting kan vi dog garantere. Dansen om majstangen er der ikke lavet om på, og at 

det bliver en festlig, fornøjelig, glædelig og fantastisk aften er vi heller ikke i tvivl om.  

 

Sæt krydset, så er vi klar til at byde velkommen. 

 

Hilsen Lærerne 

 

 

 

 

 



Indvielsesfest i Skovbørnehaven 

Tusind tak for en fantastisk indvielsesfest i lørdags. Det var en rigtig dejlig dag, hvor alt var 

perfekt. Der var masser af liv og besøgende i skovbørnehaven, hvor de arbejdende 

værksteder blev benyttet.  

Ponyridning og besøget af klovnen var især for de yngste et hit. 

Mange tak til forældrerådet ved Skovbørnehaven for at arrangere dagen, tak til forældrene 

i Skovbørnehaven for at hjælpe med selve dagen.  

Til sidst, men ikke mindst mange tak for alle de fine gaver til vores Skovbørnehaven.  

De er blevet pakket ud, beundret, plantet og leget med. 

Tak. 

Skovbørnehaven. 

                             

                       

                    

Se flere billeder på hjemmesiden (Skovbørnehaven / Galleri). 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 
 

Så gik endnu en dejlig uge i Spireloppen, med glade børn og godt humør. Vi har hygget, spillet 

kongespil, lave snobrød a la hveder, da det jo snart er St. bededag.  

Vi har afholdt store skraldedag, og ugen er forløbet dejligt. 

 

Vi har købt 2 sækkestole, som vi har oppe i 3. klasse, det er tanken at skabe et hyggemiljø 

for 3. + 4. klasse i SFO-tid, det betyder der kommer lidt privilegier i denne forbindelse.   

 

    Mobilnummer: 24770690     
Vi opfordrer jer endnu engang til at bruge vores mobiltelefonsnummer, når I ringer, når vi 

har udedag. Alle voksne er på legepladsen, og derfor kan vi ikke høre telefonen inden for.  

Vi ved godt det er lidt mere besværligt med 2 telefon numre, men da vores inde-telefon er 

en omstilling fra skolens nummer, kan vi ikke omstille den igen. Vi håber virkelig på forståelse 

og samarbejde for at få det til at fungere. 

 

Drenge møde 
Vi prøver at holde et blandet drenge møde fredag d. 3. maj, hvor temaet vil være Fodbold. Vi 

vil snakke om, og lave fælles regler for hvordan vores omgang med hinanden og en bold skal 

være, hvordan vi taler til hinanden og hvordan vi kan gøre med fordelingen af holdene mm. 

 

                Dyredage 7. og 8. maj            
Så er vi klar igen, vi afholder vores hyggelige og årlige dyredage. Det betyder at du kan 

medbringe dit kæledyr. 

 Hvis det er dyr som holdes i bur, dvs. kaniner, marsvin mm. laver vi et bur, hvor de har lov at 

overnatte.  

Er det jeres søde hund, er vi nød til at de kommer med Jer forældre, når I henter jeres 

barn, men kom i lidt god tid, så jeres barn kan nå at vise kæledyret frem.  

Vi glæder os rigtig meget, det plejer at være 2 rigtig hyggelige dage. 

 

Næste uge 
Vi vil prøve og kaste os ud i et trylledejsprojekt, så må vi se om vi kan få et produkt ud af 

det. 


