November nyheder 2016
Så er vi på vej mod december
December, er som bekendt en rigtigt travl måned med masser af juleaktiviteter. Aktiviteterne kan i se på
skolens kalender, men for en god ordens skyld nævner vi sidst i nyhedsbrevet de kommende
arrangementer.
Film på skolens hjemmeside
På forsiden af hjemmesiden kan i se nogle rigtige gode film fra skolens undervisningen.
Elev film: 7 til 9 klassen i Fit of Sund, 8 og 9 klassen i London, 8 og 9 klassen på tur til Møn
Udover dette er der en præsentationsfilm om skolen.

Når i vil låne skolen/børnehaven
Som forældre på skolen og i børnehaven kan man låne skolen til f.eks. børnefødselsdage.
Ønsker i at låne skolen, bedes i kontakte skolens kontor på mail kontor@spjellerupfriskole.dk eller ved
personlighenvendelse.
Udlevering af nøgle sker på kontoret senest 1 hverdag før ibrugtagningen. Nøglen afleveres første hverdag
efter lån af lokaler.
Uge 48, elever på prøve
Skolen har haft rigtig mange henvendelser, om at blive optaget på skolen.
Generelt har vi meget få pladser i enkelte klasser og i nogle klasser optager vi kun piger for at få en bedre
balance i kønsfordelingen.
Vi har af forskellige grunde ikke optage nye elever i efteråret, men skubbet det til januar 2017.
Nogle af de som har valgt at vente på en plads kommer på prøve i uge 48.
Elevrevy af overbygningen d. 24. november kl. 19.00
Som en del af undervisningen har overbygningen arbejdet med revy.
Revyen består af både show, sketches, musik og design.
Der er udsendt indbydelse til alle forældre i overbygningen.
Er du ikke udskolingsforældre og gerne vil se det, kontakt Maria eller Elin om der er plads.
Juleklip i klasserne
I år har vi fravalgt en fælles juleklippe, hygge dag m.m. og i stedet gøre det i den enkelte klasser og teams.

December aktiviteter
Den 1 december kl. 19.00
Foredrag med Per Schultz
Jørgensen
Emne: Vi skal styrke børns
karakterdannelse.
Der er tidligere på skoleintra
udsendt en beskrivelse af
indholdet.
Foredraget er som bekendt
gratis for alle.
13. december Lucia optog og
underholdningen kl 16. – 17.30
ca. 60 elever meldte sig til at
deltage i Luciaoptog. Lonnie og
Maiken arbejder benhårdt på at
få dette til at hænge sammen
med fast øve tid.
Luciaoptoget bliver et
eftermiddags arrangement kl.
16. – 17.30

Per Schultz Jørgensen

Sidste år på plejehjemmet i Karise

21. december, Julegudstjeneste
Traditionen tro har vi
julegudstjeneste og i år på den
sidste skoledag, inden vi holder
juleferie.
Vi skal være i kirken kl. 08.45 og
går fra skolen kl. 08.15.
Nytårstaffel
Fredag d. 6. januar 2017
Vi startede dette år med at
mødes til nytårstaffel og ønske
hinanden godt nytår.
Arrangementet er for alle elever,
forældre og venner af huset.
Vi starter kl. 13.30, hvor vi
samles i fællessamlingen til
nytårstale og underholdning og
forfriskninger.

Spjellerup Kirke

Nytårstaffel 2016

