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Næste uge: 
30. marts 

 

31. marts 

01. april  

 

02. april 

 

04. april  

 

 
7.kl. rejser til Slovenien 

og er væk hele uge 14 

UU-besøg  8.kl.  

Lærermøde + SFO-møde 

Skole-hjem samtaler indsk. 

Forældrerådsmøde skovbh. 

Udeudvalgsmøde kl. 18.00 

NR fri 

Mærkedag: 
29. marts 

01. april  

 

 
Jasper  4.kl.  

William  8.kl.   

 

 

 

TILLYKKE TIL JER 

     
 

Generalforsamling den 24. april 2014    

Alle børnene har fået indkaldelserne til generalforsamlingen i 

tasken i dag – fredag den 28. marts 2014. 

Forslag til vedtægtsændringer ligger på forsiden af skolens 

hjemmeside. 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

Efterlysning 

Vi mangler alle vores 50 gafler i udlejningsskabet. 

Hvem har lånt dem ????? 

Hilsen 

Bodil 

 

 



 



 

 

 



Afsætning af børn 
Fra min nye plads på skolens kontor kan jeg nemt følge med i den daglige trafik på 

Vallekildevej, og jeg kan orientere jer om at trafikken glider fint…   

MEN afsætning og påstigning foran skolens hovedindgang må ikke ske !  

Som der har været skrevet en del om her i Fredagsbrevet er det først og fremmest 

børnenes sikkerhed som ligger os på sinde.  

Ydermere forstyrrer det trafikken, både på grund af svinget mod Vallekilde, 

fodgængerovergangen, busstoppestedet og hellen.   

Men vigtigst at alt opstår der dagligt farlige situationer for vores elever der kommer på 

cykler eller gåben. 

Så – selvom det kan være besværligt og måske koster lidt ekstra dyrebar tid om 

morgenen, så skal I være søde at sætte jeres børn af på skolens parkeringsplads. 

Nille 

 

                          

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

7.klasse´s Slovenienstur – rigtig god tur  
På søndag den 30. marts rejser vores 7. klasse til Slovenien 

sammen med Jesper og Dorte. 

Eleverne i 7. klasse skal besøge de slovenere som besøgte os her i Danmark sidste år. 

Vi ønsker dem en helt fantastisk tur og glæder os til at modtage en masse postkort fra 

dem  

Vi håber også at de vil fortælle lidt om deres tur, når de er hjemme igen den 

efterfølgende søndag. 

Mandag den 7. april holder både 7. klasse, Dorte og Jesper fri, så de kan puste ud ovenpå 

den lange hjemrejse. 

Som følge af turen til Slovenien er der lidt skemaændringer i overbygningen, 

mødetiderne er uændret,  eleverne har fået udleveret skemaer.  

Dorte og Jespers timer i de øvrige klasser, dækkes selvfølgelig ind af de lærere som er 

på skolen. 

Nille 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

                                    

 



Vores globale landsby  
- onsdags mini PMU-uge 

4., 5. og 9. klasse brugte en dag sammen i onsdags, 

hvor de arbejdede i 10 grupper med 10 lande.  

Da det var ”PMU arbejde” og ikke ”emnearbejde”, 

var fokus på sanserne og kreativ formidling.  

Her er nogle eksempler, fra Karneval i Rio til 

safari i Mozambique til Ø-staten Filippinerne i 

modellervoks.  

Vi sang, dansede og fik også smagsprøver af nogle 

af de madvarer, som vores 10 lande producerer og 

eksporterer.  

Vi startede og sluttede dagen på tæpperne på 

gulvet i fysiklokalet, hvor vi oplevede med egen 

krop, hvordan det er at være i en klasse med over 

40 elever i et lille lokale uden møbler.                                                   

Eleverne gav den hele armen og Annika (mor til 

Caroline, Alexander og Mathilde) var med til at 

hjælpe undertegnede – tak for det !  

Clark 

 

   

   
 

 

 

 

 



Læringsfestival i Bella centeret, 2014 
I onsdags tog seks af lærerne afsted til læringsmesse, for at se det seneste nye 

indenfor undervisningsmidler.  

Der var rigtig mange stande, og vi kantede os gennem de mange tilbud, der spændte lige 

fra Den første læsning til det nyeste indenfor IT- undervisning og UU vejledning. 

Der var sælgere af idrætsredskaber, farveblyanter og fingermaling – foruden alle de 

kendte forlag, der havde boder, der bugnede af materialer til alle fag.  

Man bliver helt sikket inspireret og begejstret, og som lærer er det en fornøjelse, at få 

fingre i alle de lækre materialer. 

Eneste minus ved dagen var, at der ikke var nogen muligheder for at sidde ned.  

Det er lang tid at gå rundt, så det var med ømme fødder og rygge (vi skrabede jo til os af 

gratis materialer og reklamer)  vi kom hjem med meget tunge tasker. 

Da jeg, træt i sjæl og krop, gik ud for at mødes med ”holdet” for at køre hjem, var en af 

de sidste stande, en reklame for hjertestartere – bare for at fortælle hvor alsidigt et 

udvalg der var ! 

Det var på alle måder en givende dag for os alle – så vi håber resten af lærerstaben kan 

komme afsted næste år.  

Tak til de forældre, der hjalp til på skolen. 

Chenny 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

Reading 
Endnu to nyudklækkede superlæsere fra Reading. 

Stort tillykke til Gustav og William – flot arbejde drenge ! 

 

 

 



Se her – besked fra Dansk Friskoleforening 
 

Kære friskole  

 

Dansk Friskoleforening administrerer en facebookside, hvor forældre, lærere, 

skoleledere og andre interesserede kan være i dialog om store som små nyheder 

vedrørende skole, uddannelse, uddannelsespolitik m.v.  

Fordi vi her kan have en fælles platform for vidensdeling, dialog og 

informationsudveksling. 

I mange år har foreningen ønsket sig en tættere kontakt til forældrene og ansatte på 

friskolerne. Facebook er et medie, som mange forældre og ansatte i forvejen bruger, så 

det er oplagt, at foreningen bruger den kanal til at være i 

kontakt med »baglandet«. Vi har en fælles interesse i at lade så mange forældre og 

ansatte som muligt få øje på, at der - foruden det lille, centrale friskolefællesskab på 

skolen - også er et større friskolefællesskab. Vi har brug for ambassadører, der véd, at 

de er en del af noget større, og som vi kan kommunikere direkte til. 

 

Dansk Friskoleforenings facebookside om skole, uddannelse, politik, sparring 

Derfor: Del gerne dette link - eller sæt det på skolens hjemmeside:  -

https://www.facebook.com/pages/Dansk-Friskoleforening/367063772425 

 

Dansk Friskoleforenings facebookside om kurser, konferencer, møder 

Desuden beder vi jer om at orientere alle ansatte om, at vi nu har én facebookside for 

foreningens kursusvirksomhed, konferencer og møder.  

Ved at »like« siden kan man holde sig ajour med foreningens kursusudbud, og man kan 

også sparke nye ideer ind på banen. 

Derfor: Del gerne dette link til ansatte på skolen - nyheder om foreningens kurser, 

konferencer, møder - https://www.facebook.com/kurser.danskfriskoleforening 

 

Vær i øvrigt opmærksom på, at vi også har en fælles facebookside med de øvrige frie 

grundskoleforeninger: https://www.facebook.com/defriegrundskoler 

Her er der også mulighed for at følge med i skolerelaterede nyheder. 

 

Venlig hilsen 

Maren Skotte 

Informationskonsulent 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/pages/Dansk-Friskoleforening/367063772425
https://www.facebook.com/kurser.danskfriskoleforening
https://www.facebook.com/defriegrundskoler


 

En solrig og dejlig afslutning på en skøn uge i Spireloppen.  

Vores udedag blev dog til indedag, da alle børnene havde været udendørs i hele 

skoletiden.  

Så der blev serveret risret til den helt store guldmedalje i køkkenet. 

 

I går fik vi afholdt et rigtig hyggeligt pigemøde med 2. klasses piger, hvor vi talte om at 

overskride grænser og grænseoverskridende oplevelser.  Alt fra at turde prøve en farlig 

rutchebane til at skulle stå tæt sammen med andre.  

I næste uge er det 2. klasses drenge, der holder drengemøde. 

 

Torsdag var også filmdag og der blev hygget i stor stil 

med tæpper og puder. 

 

I denne uge er ”klemmeleg” blevet en del af vores 

udeaktiviteter, hvor det gælder om at nappe flest klemmer fra 

de andre. 

 

 

Lidt praktisk info i forhold til påsken som nærmer sig.  

Spireloppen har lukket fredag den 11. april fra kl. 16.00, til og med mandag den 21. april. 

 

Rigtigt god weeekend fra 

Spireloppen  


