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Næste uge: 
 

15. januar  
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Projektopgave 4.-9. klasse 

(hele ugen) 

Projetkopgave – fremvisning 

for mellemgruppen 
 
 

 

 

 

Mærkedag: 
 

13. januar  

14. januar 

 

 

 

 

 

 
 

Liv  3.kl.   

Gabriella  8.kl.  

Mads 

  

 

STORT 

TILLYKKE  

 
 

 
 

Generalforsamlingen 2018 
Vedrørende Generalforsamlingen onsdag den 25. april 2018 – indkomne forslag ! 

Vi minder om, at indkomne forslag til Friskolens Generalforsamling – skal være bestyelsen 

i hænde senest den 1. februar 2018. 

 

Hilsen Bestyrelsen 
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Projektopgave  
I den kommende uge (uge 4) og ind i ugen efter er der travlt for både mellemgruppen og 

overbygningen med at arbejde med ”projektopgave”.  

Det er altid en spændende proces, hvor alle sejl sættes til for at alle får bragt deres 

pallet af kompetencer i spil inden for emnet.  

I mellemgruppen er fællesemnet ”det gode liv” og overbygningen arbejder ud fra det 

overordnede emne” forandring”.    

Vi ser frem til mange spændende vinkler på de to emner. 

 

Fastelavn 
Vi holder fastelavn fredag den 9. februar 2018 (fredag op til vinterferien)  

nærmere info følger 

 

 

Artikel /leder fra” magasinet friskolen” 

 
 



 

En dejlig uge i Spireloppen er 

atter gået.  

Vi har på bare én uge mærket 

vinterens meget forskellige 

vejrtyper.  

Vi har nydt det smukkeste klare 

frostvejr, hvor vi hyggede med 

pasta/pølseret på bålet.  

 

Vi havde også en dag med silende 

regn, som indbød til indendørs 

skattejagt og havregrød med 

smør og kanel. 

 

 

Når vi oplever så forskelligt vejr, som vi gør i øjeblikket er det 

super vigtigt med MASSER af skiftetøj i garderoberne.  

Børnene er ofte drivvåde, når de kommer ind, så praktisk overtøj 

er i dén grad også vigtigt! 

 

Vores årlige Musikfestival nærmer sig med drastiske skridt og fra 

på mandag vil børnene kunne tilmelde sig på en seddel i køkkenet.  

 

Allerede i den forbindelse vil vi nu efterlyse en voksen, som kunne 

have lyst til at lege kameramand for en dag og filme hele showet.  

 

Musikfestivalen løber af stablen torsdag d. 1. februar kl. 15.30. 

 

Rigtig god weekend herfra 😊 


