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Fredagsbrev nr. 762 

    

Næste uge: 
09. december 

 

 

10. december 

 

11. december 

 

12. december 

13. december 

 

 

 
Terminsprøve – skr.frem. 

UU-besøg 8.kl. 

Julespisning 4.kl (kl.17.30-19) 

Terminsprøve – matematik 

Lærermøde + SFO-møde 

Terminsprøve – diktat/læse 

Bestyrelsesmøde 

Julearr. 9.kl.(kl. 19.00 – 21.00) 

Lucia – indskolingens piger  

Mærkedag: 
09. december 

 

10. december 

13. december 

 

 
Maj   1.kl.  

Selma  4.kl. 

Bodil 

Christian  1.kl. 

 

 

TILLYKKE TIL JER 

     

 

 

Parkering 

Efter henvendelse fra forældre – vil skolen gerne videregive opfordringen 

til alle om at parkerer lidt tættere om morgenen - så der er plads til alle på 

vores trængte p-plads som huser både skole og skovbørnehave. 

 

 

 



 

TERMINSPRØVER DECEMBER 2013 

FOR 9. KLASSE 

 

TERMINSPRØVER I DE ANDRE FAG GENNEMFØRES I DE RESPEKTIVE LEKTIONER, 

HVIS MAN ØNSKER DET. 

9.klasse har ikke timer efter skema disse 5 dage 

Prøverne foregå i 8.+ 9.kl lokale.  

8.kl har denne uge lokale i fysik. 

De enkelte fags lærere sørger for materialer og klargøring af lokalerne.  

Hilsen Vibeke 
 

¤¤¤¤¤¤¤¤ 

Luciaoptog 
Traditionen tro går indskolingens piger Lucia optog på skolen fredag morgen.  

Det foregår til morgensang. Drengene fra indskolingen vil i løbet af fredagen byde på 

lækre hjemmebagte Luciabrød.  

Vi glæder os og alle er naturligvis velkomne. 

Hilsen Lærerne 

 

 

Mandag 

09.12.13 

Tirsdag 

10.12.13 

Onsdag 

11.12.13 

  

Skriftlig 

fremstilling 

08.30-12.00 

 

 

Vagt: 

JK, JK, CP, PA   

 

Matematik 

08.30 – 12.30 

 

 

 

Vagt:  

DD, DD, JK JK, 

VH 

Diktat og 

læseprøve 

10.00-11.30 

 

 

Vagt:  

DD, DD 

VH er tilstede 

ved 

oplæsningen 

 

  

 
 



JULEAFSLUTNING 
 

De to sidste dage inden juleferien bruger vi igen i år til at julehygge i 

klasserne, men også på tværs af klasserne.  

Torsdag d. 19. december er der julevolley på tværs af klasserne 

Fredag d. 20. december holder vi juleafslutning med julehygge, 

julebilledlotteri og fælles dans om juletræet.  

Meget mere information om disse to dage i næste uges fredagsbrev. 

Forældre er meget velkomne. 

 

Hilsen Vibeke 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

 

SVØMNING FOR 4.-5. KL.  

Den 9. januar 2014 starter svømmeundervisningen for 4.-5. kl. Undervisningen ligger i 

sundhed- og bevægelsestimerne om torsdagene fra uge 2 og frem til påskeferien.  

Børnene bliver kørt i bus frem og tilbage til Asnæs Svømmehal. 

Bestyrelse og lærere har prioriteret svømmeundervisningen højt, da vi bor så tæt ved 

stranden. Vi beder derfor om opbakning til denne undervisning, dvs. at børnene møder op 

hver gang, og at de husker deres svømmetøj og håndklæde. 

Hvis børnene ikke kan deltage i undervisningen, eller hvis de skal gå hjem eller bliver 

hentet i Asnæs, beder vi om en seddel – ellers forventer vi deltagelse, hvis børnene er i 

skole. 

Vi glæder os  

Emilie, Jesper og Thomas 

 



 

Sundhed og bevægelse  

På vores skole har vi mange forskellige fag, som kræver, at man medbringer forskellige 

redskaber og rekvisitter. 

For eksempel skal vi i matematik ofte bruge passer og vinkelmåler, i PMU kan det være 

nyttigt med en saks, og i faget Sundhed og Bevægelse, er der også brug for at børnene 

medbringer særligt tøj.  

Det er afgørende for fagets gennemførelse. Det er svært at måle vinkler i matematik 

uden en vinkelmåler, ligeså svært er det at lave vejrmøller i cowboybukser.  

Vi vil derfor gerne bede om, at ALLE elever medbringer idrætstøj til timerne i Sundhed 

og Bevægelse.  

I vinterhalvåret, hvor vi er i hallen i de fleste af timerne, vil være mulighed og behov for 

at skifte tøj hver gang.  

Lærerne og Vibeke 

 

                      

 

 

 

 

 



Hjælper på Vig Festival 2014 

Vi har, i samarbejde med VHG Støtteforening, fået mulighed for at arbejde på Vig 

Festivalen 2014.  

Dette vil kunne indbringe skolen nogle penge og for dem der hjælper, adgang på 

festivalen (3-dages billet med camping adgang). 

 

Arbejdet indebærer opsætning og nedtagning af telte i samarbejde med hjælperne fra 

VHG Støtteforening.  

Arbejdet med opsætning skal udføres søndagen før (6. juli 2014) og nedtagning søndagen 

efter (13. juli 2014). Der skal altså ikke arbejdes under selve festivalen så 

adgangsbilletten kan nydes fuldt ud . 

 

Kravet for at kunne deltage er at man er fyldt 18 år og kan udføre dette lettere fysiske 

arbejde og at man kommer begge dage. 

Under festivalen vil der være mulighed for at få hjælperbørn (0 – 12 år) med gratis. 

Dette betyder, at man kan tage dem med i de 3 festivaldage, men børnene må ikke være 

på pladsen på de 2 søndage, da dette er en byggeplads. Man må derfor som hjælper finde 

en pasningsmulighed til børnene disse dage. 

Den dag børnene fylder 13 år, skal der købes festivalbillet til dem. 

Og lige nu er priserne billige. 

Man kan se disse på Vig Festivals hjemmeside www.vigfestival.dk 

 

Spred gerne budskabet til venner og bekendte som ønsker at støtte skolen og vil ”tjene” 

en adgangsbillet. 

 

Tilmelding kan ske til: Lars Sjelborg på tlf. 23 11 48 21 eller larssjelborg@gmail.com 

senest fredag d. 17. januar 2014….men gerne før  

 

 

http://www.vigfestival.dk/
mailto:larssjelborg@gmail.com


En stormfuld afslutning på en ellers rigtig smuk vinteruge. Vi tog en spontan beslutning og 

kvittede vores udedag og lavede pandekager indendørs i stedet.   

 

Der er blevet lavet masser af juledekorationer og vi håber, at så 

mange børn som muligt har fået en med hjem.  

Næste uge står i den søde tands tegn, der påbegynder vi en ny 

aktivitet, nemlig bolsjeværksted som Nina vil tage sig af.  

 

 

Igen lidt praktisk info i forhold til påklædning: Ting, som skal være 

at finde i garderoberne: Vanter, huer (evt. halstørklæde hvis I 

forældre finder det nødvendigt) flyverdragt/overtræks-bukser, 

regntøj, varme støvler.  

På den måde undgår vi diskussioner med jeres børn om hvorvidt de 

har det varme tøj eller ej.  

 

 

Et par datoer som er værd at huske: 

Torsdag den 12/12: Filmdag: Arthur ! Denne dag julehygger vi på højt niveau med æbleskiver og 

saftevand. 

Fredag den 20/12: Årets sidste lejetøjsdag – vi ønsker hinanden god juleferie. 

 

Vi nyder den sidste søde juletid i SFO’en.  

 

Rigtig god weekend fra Spireloppen 

 

 

 


