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Fredagsbrev nr. 749 

    

Næste uger: 
02. september 

03. september 

05. september 

06. september 

 

 

 

 
UU-besøg 9.kl. 

Lærermøde + P-møde 

Madpakkernes dag (mlgr.) 

VHG-dag 

Mærkedag: 
03. september 

05. september 

 

 
André  6.kl. 

Emma  bh.kl. 

 

 

TILLYKKE TIL JER 

     
 

 

Et stort velkommen til vores nye kollega Henrik der starter på mandag. 
Vi glæder os til at 4. klasse får deres faste gruppelærer, og til at nyde Henriks klaverspil 

til vores morgensang.  

Stor tak til Alex som trådte til i 4. klasse og gav dem en god start på skoleåret, og også 

en stor tak til Clark for at hjælpe os igennem morgensangen  

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

OBS OBS OBS 

Jeg gør opmærksom på at af-og pålæsning er forbudt ved 

busstoppestederne – altså også på Vallekildevej – ud for Friskolens 

hovedindgang!!! 

 

 



 

Frivillig musik med HK og XX 
Så har vi allerede nået den 1. september, og Henrik starter på mandag.  

Han skal varetage den obligatoriske musikundervisning og det frivillige musikhold i 

overbygningen. 

De frivillige musikhold i 3.-4.-5. og 6.kl. og mellemgruppen står på skemaet som XX, og vi 

ved desværre i skrivende stund ikke hvem XX er.  

Vi håber at kunne melde ud meget snart, hvem XX er, og i den forbindelse starte den 

frivillige musik i 3. kl. og mellemgruppen op.  

Men indtil I hører nærmere er der altså ikke frivillig musik for børnene i 3.kl. og 

mellemgruppen.  

 

Hilsen Vibeke 

 

 
 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

Vedrørende Alarm på skolen. 

I forbindelse med forældrerengøring og andre arrangementer på skolen er det meget 

vigtigt, at man får slået alarmen fra, inden man låser sig ind på skolen og selvfølgelig også 

få sat den til igen når man forlader skolen. 

 

HUSK at lukke og låse alle døre og vinduer som I har åbnet under rengøringen ellers går 

alarmen i gang. 

Skulle man få sat alarmen i gang, skal man huske at ringe til Alarmfirmaet og afmelde 

denne fejl.  

Hvis vi ikke gør det, modtager skolen en faktura på kr. 1.200,00, da alarmselskabet med 

det samme kører herud. (Vejledningen vedr. fejlmelding kan ses i ”pungen” med nøgler). 

DERFOR – husk at afmelde fejlalarmer ! 
 

Hilsen kontoret 



 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

DVD med Lola Jensen 

 
Skolen mangler flere dvd-film med Lola Jensen – der er desværre ikke blevet udfyldt 

udlånssedler på dem så …… 

Hvem har dem ??? 

De bedes afleveret på kontoret,  så andre har mulighed for at låne dem. 

 

Hilsen Kontoret 

 

 

 
 

 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

 

 

Skraldecontainer  

 
Er der nogen der ligger inde med en skraldecontainer på ca. 700 

liter, som I ikke bruger mere – vil vi rigtig gerne ”arve” den til  

pap-container. 

 

Hilsen Stig 

 

 

 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 



 

 

 

 



 

Kære forældre 
 

Dette skoleårs forældrebankssedler ligger nu klar i indgangspartiet, så I bedes alle 

skrive jer på det område, hvor I mener I kan lægge jeres ressourcer på skolen i det 

kommende skoleår. 

Inden I skriver jer på, bør I overveje hvilke hold I melder jer til, da det er vigtigt, at 

det er et realistisk valg. Det er for eksempel nødvendigt, at man kan tage fri, hvis man 

ønsker at hjælpe som vikar, når der er brug for det.  

 

Oversigt over forældrebanken 2013/2014. 
Medhjælp lejrskoler 

Legeplads fornyelse og vedligehold 

Vikarhjælp SFO 

Vikarhjælp lærere ved planlagte fridage 

Vikarhjælp lærere ved akut fravær 

PMU-ugehjælp (uge 41 og uge 13) 

Ekstraordinær kontorhjælp 

Plastning af bøger 

Håndværksarbejde af forskellig art, læs yderligere om dette på sedlerne 

Havearbejde 

Transport 

Vinduespudsning 

Græsslåning 

Praktikplads 

Andet spændende 

Vagt ved prøverne 

IT kyndige 

Madlavning og bagning til forskellige arrangementer 

Dræbersnegleindsamling 

Vedligehold af skov 

Fondsjægere 

Optælling/oprydning i service i udlejningsskab  

Fotografering ved fællesarrangementer 

 

Hilsen Bodil 

 

                                
 



 

 

 

 

En uge er atter gået og Spireloppen nyder godt af sensommerens varme solstråler. 

Udelivet blomstrer: der bliver brugt masser af energi på volleyball og rundbold, der bliver 

bygget huler på livet løs i skoven, fanget og studeret sommerfugle og lavet fantasifulde 

figurer med modellervoks.  

Vi har lavet rugbrød med smør og kanel som helt sikkert er en succes, vi vil gentage. 

 

                                    
 

Lidt praktisk info omkring vores telefon og ringetider. Skal man have fat i os i 

morgentimerne fra 6.30 til 8.00 skal man ringe på nummer 59 65 68 34, og dernæst skal 

man taste 3.  

Har man brug for at få fat i os om eftermiddagen efter skoletid kan man ringe på samme 

nummer eller benytte vores mobiltelefon på nummer 24 77 06 90. Mobiltelefonen er kun 

til om eftermiddagen. 

 

 
 

I de kommende uger vil vi prøve at afholde en aktivitetsuge i rollespillets tegn. I vil høre 

meget mere om dette i de følgende uger. Det drejer sig om fremstilling af våben og 

udstyr og at spille selve rollespillet. I den forbindelse går vi i gang med en lille 

materialeindsamling. Vi kunne rigtig godt bruge gamle liggeunderlag, stof som 

sækkelærred, filt og læder, rester af skumgummi og flamingo, tynde plader … Så hvis I 

ligger inde med noget som I kan undvære, tager vi gladeligt imod  Vi håber på en uge 

fyldt med entusiasme, kreativitet, spænding og eventyr. 

 
 

Rigtig god weekend fra Spireloppen 


