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Fredagsbrev nr. 763 

    

Næste uge: 
16. december 

19. december 

 

20. december 

 

21. december 

 

 

 
UU-besøg 9.kl.  

Juleemnedag 

Dorte fri 

Juleemnedag 

Dorte fri 

Udlejning Baunen 

 

 

Mærkedag: 
14. december 

15. december 

17. december 

 

 

 

 
Sofia  2.kl.  

Emil  2.kl.  

Elliot  6.kl.  

 
TILLYKKE TIL JER 

     
 

 

Juleferie 

Skolen og Spireloppen er lukket fra den 21. december 2013 til den 5. 

januar 2014 (begge dage inkl.). 

 

Vi glæder os til at se jer igen den 6. januar 2014. 

 



JULEEMNEDAG TORSDAG D.19. DECEMBER 2013 

 
Børnehaveklassen – 3. kl. hygger i egen gruppe og er tilskuere til volley. 4. kl. – 9. kl. skal 

traditionen tro spille JULEVOLLEY. 
Alle børn – store og små bliver delt ud på et antal hold – disse hold dyster mod hinanden i 

en turnering med tillempede regler.  

 
DREAMTEAM (lærerne) ser frem til på retfærdigvis at generobre titlen som friskolens 

champions i julevolley!  

 

ALLE MØDER KL. 8.05 OG SLUTTER KL. 13.00, DEREFTER SFO SOM 

SÆDVANLIG. 

 

FORÆLDRE ER MEGET VELKOMNE 

 

                            
                                       

                                     

JULEAFSLUTNING 
Fredag d. 20. december kl. 8.05 – ca. 12.15 

 

08.10 - ? Morgensang 

?- 9.30 Julehygge i klasserne 

9.45 – 10.20 Julehygge i klasserne 

10.25 – 11.25 Fælles billedlotteri 

11.25 – ca. 11.50 Spisning / frikvarter 

 

11.50 – 12.15 Juletræsdans og ”God jul” i Baunen 

 

12.15 – 16.00 SFO som sædvanligt 

(Børn kan afhentes fra ca. 12.15) 

 

FORÆLDRE ER MEGET VELKOMMEN 

 



 

 

FØRSTE SKOLEDAG i det nye år er - 

Mandag den 06.01-2014 - Mødetid efter skema. 

 
Husk svømning for lille mellemgruppe (4-5.kl.) fra uge 2 (se andet sted i fredagsbrevet) 

 

Personalet ønsker Jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. 

 

Tak for godt samarbejde i 2013 

 

Mange julehilsner 

 

Nille, Bodil, Thomas, Palle, Chenny, Anne, Jesper, Dorte, Henrik, Pauline, Clark, Emilie, 

Nina, Maria, Lene, Erwin, Mette L, Pernille, Simone, Dinie, Linda, Anette Helle L, Tina, 

Charlotte Stig, Vibeke F og 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 

 
 



 

Nyt fra kontoret – December 2013. 
 

 

Vedr. FRISPLADSTILSKUD skoleåret 2013-14. 

Skolen har nu modtaget fripladstilskud.  

De familier der har søgt og er tilskudsberettiget, får brev fra skolen i løbet af de næste par 

dage. 

 

Vedr. BEFORDRINGSTILSKUD skoleåret 2013-14. 

Skolen har endnu ikke modtaget tilskud til dækning af udgifter til bus og/eller tog i skoleåret 

2013-14. Vi håber der snart komme besked om dette. 

 

Vedr. ændringer af SFO-tider: Vi minder om - at såfremt man ønsker ændring af ”gå-hjem” tid 

i SFO – så skal vi have ændringen senest d.30 i mdr. – der går nemlig ca.20 dage før ændringen 

kan træde i kraft hos PBS. 

 

Vi ønsker alle en glædelig jul samt et godt og lykkebringende Nytår. 

Vi er tilbage mandag d.06.januar 2014 kl.08.00. 

 

Tina og Helle    

 
 

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


 

Hyggen har for alvor spredt sig i Spireloppen. Vi er i det søde hjørne og kommer man 

udefra er man ikke i tvivl om at der bliver lavet lækre ting og sager.  

 

 

 
 

Nina har gang i gryderne og leger med sukker.  

Bolsjeværkstedet er i fuld gang, der bliver duftet, ”spist” med øjnene og kvalitetstestet.  

 

 

I går havde vi filmdag, hvor børnene puttede med tæpper og dyner og så Arthur. I 

pausen blev der serveret æbleskiver, og så blev der ellers hygget videre.  

Forældre blev også inviteret på kaffe og æbleskiver og det resulterede i en rigtig 

hyggelig eftermiddag i julens tegn. 

 

Efterlysning: Vi er begyndt at lave rigtig meget fingerstrik og der er lige pludselig blevet 

ret tomt i vores garn-kasse. Derfor begynder vi allerede nu at efterlyse garnrester i alle 

afskygninger så vi kan få fingerstrikket til den helt store guldmedalje.  

Det må helst ikke være bomuldsgarn, da det er for tyndt i kvaliteten.  

 

Om lidt tager vi hul på den sidste uge i Spireloppen og vi tæller så småt ned  

til d. 24.december 2013. 

 

Rigtig god weekend her fra Spireloppen. 


