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07. januar 

10. januar  

 
Skolen og Spireloppen 

holder JULEFERIE frem til 

den 5. januar 2014. 

Udlejning baunen 

 

 
 

Lærermøde + SFO-møde 

9.kl. individuelle udd.planer 

Civilt  møde  bestyrelsen  

 

Mærkedag: 
22. december 

28. december 

31. december 

01. januar 

02. januar  

05. januar  

 

 
Clara  5.kl. 

Magnus  8.kl. 

Anette (skovbørnehaven) 

Liva  3.kl. 

David  7.kl. 

Nille 

 

 

 

TILLYKKE TIL JER 

     

 

FØRSTE SKOLEDAG i det nye år er - 

Mandag den 6. januar 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, Anne, Emilie, Palle, Henrik, Chenny, 

Jesper, Dorte,  Pauline, Clark, Anna Karina, Nina, Maria, Lene, 

Erwin, Mette L, Pernille, Simone, Dinie, Linda, Anette, Helle L, 

Tina, Charlotte, Stig og Vibeke F. 

 

                                                     

 



Kære forældre og børn på VHF 
 

Så skete det igen. Vi nåede til december og er næsten igennem 

julemåneden.  

Tak til alle jer forældre, som har været med på vores 

anderledes dage i december, det er altid dejligt at opleve.  

Nu står juleferien for døren, og det betyder, at I alle har 

mulighed for at nyde jeres skønne børn 100 % de næste 14 dage.  

Tak for samarbejdet i 2013, vi glæder os alle til året 2014.  

Vi ses mandag den 6.januar 2014 kl 8.05. 

 

Mange julehilsner 

Vibeke 

 
¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 
Vedrørende Musikskolen 

Mathias har 2 ledige pladser på sit hold efter jul til enten 

guitar, bas, eller trommer. 

I kan kontakte Mathias på mobil: 52 53 59 52. 

 

 

                         ¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

 

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 

 



Reading 
Tillykke til Asger og Mathias, to nye superlæsere.  

 

                          
 

¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

Billed fra vores super fine Luciapiger – fredag den 13. dec. 2013. 

 

 
 

¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

 

Obs – Obs - Obs 
Vi har lus på skolen – tjek venligst jeres børn i juleferien !!!     

 

 



TÆNK NU HVIS ….. 

Ja, det kan være vanskeligt at forestille sig, men det sker jo – tænk engang på sidste år – 

alligevel så kommer den ofte bag på os – SNESTORMEN. 

 

Der er aftalt følgende, hvis vi får snestorm: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUKNING BETYDER: At der ikke bliver undervist – men – det personale, der kan komme 

frem, passer de børn, der dukker op. Muligheden for, at ingen kan komme frem, er altså 

til stede, så kontakt skolen, hvis I er i tvivl om, hvorvidt skolen er åben. 

 

I ALLE TILFÆLDE: 

Vurder selv, hvordan vejret er der, hvor I befinder jer. Vejret kan jo være meget 

forskelligt. 

 

VIGTIGT – at I ikke sender børnene ud i snestormen, hvis der er risiko for 

problemer på vejen til Friskolen. 

Hvis I vurderer, det er bedst at lade jeres barn/børn blive hjemme, beder vi om en 

opringning snarest muligt.  

Har vi ikke hørt fra jer, vil vi i løbet af de første timer gå alle klasselister igennem 

og sikre os, at vi ved, hvor alle børnene er. 

 

Vibeke                                                          

 

  TIL OPSLAGSTAVLEN 

 Det er skolens leder, der vurderer, om skolen lukker for 

undervisning.  

 Lukning vil blive meddelt i DR-regionalen, så lyt derfor i første 

omgang til Regionalen/se på deres hjemmeside i stedet for at 

ringe. Her vil det så vidt muligt også blive meddelt, om skolen 

er åben for pasning. 

 Det vil så vidt muligt også kunne læses på friskolens 

hjemmeside 
 



 

SPIRELOPPEN 

 

 ”I dag er det den 20. december, og wow hvor er vi 

spændte” … og det betyder årets sidste skoledag og dermed juleferie. 

Det har været et skønt år i Spireloppen med mange traditionsrige begivenheder og nye tiltag. 

Vi har været rigtig gode til at udnytte vores udeliv, haft mange gode stunder ved bålet og lavet 

mange nye lækre ting over ilden.  

Vi har også i dette år lavet nyt tiltag i forhold til 3. klasse ved at give dem mere ansvar og nye 

muligheder så vi på den måde kan bevare 3. klassernes interesse for SFO’en. 

Den sidste uges tid er i særdeleshed stået på julehygge. 

Bolsjeværkstedet har fremstillet masser af lækre bolsjer og alle 

børn har fået en lille pose med hjem.  

Onsdag droppede vi udedagen til fordel for indehygge og en 

kæmpe skål risengrød… det var ikke meget til overs til nissen! 

Fredag har vi haft legetøjsdag og fået mulighed for at sige God 

juleferie til hinanden. 

Vi siger tak for et dejligt år i SFO’en og glæder os til at tage hul på 

et nyt med nye udfordringer, gode traditioner og nye aktiviteter. 

Pas godt på hinanden i den søde juletid og når vi hopper ind i det nye år. 

Juleknas og nytårsbrag fra 

SPIRELOPPEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

I ønskes alle en rigtig glæde jul fra personalet i Spireloppen, 

vi holder juleferie fra den 20. december 2012 kl. 16.00 

så vi ses igen mandag den 6. januar 2014, hvor vi glæder os til at se 

jer og høre om jeres juleoplevelser og julegaver. 


