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Tirsdagsnyt den 05-03-2019 
 
 
Kommende aktiviteter: 
 
D. 6. marts  Forældremøde Mini-Spiren kl. 17.00 
D. 11. marts Volleystævne 7.-9. kl 
  Kulturel rygsæk for 1.-3. klasse 9.45-10.45 
D. 9. marts  Forældrefest 
D. 14. marts Gallafest 7.-9. klasse 18.00-22.00 
Uge 12  0.-7. klasse har fordybelsesuge 
  8. klasse har filmuge 
  9. klasse har fordybelsesuge - dansk  
26. marts  Spirens store cirkusforestilling kl.15.30 
  Kulturel Rygsæk for 0. klasse 
 
 
 
Kulturel rygsæk. 
I dag har 0. klasse haft besøg af en professionel skuespiller. Sammen har de lavet 
forskellige dramaøvelser, som del af deres forløb om teater. D. 26.marts skal de se 
forestillingen ”Knud  Romers ABC”. 
 
1. 2. og 3. klasse skal på mandag se Operaforestillingen 'La Boheme' på Den Fynske 
Opera. Operaen er tilpasset børnegruppen og klasserne havde i slutningen af februar 
introduktion til opera ved to operasangere og deres pianist, så de er godt forberedte. 
 
Husk at få afleveret ”samtykkesedlerne” 
Vi mangler stadigvæk at modtage en del. Hvis man er kommet til at smide dem væk, så 
henvend jer til kontoret, så får I et nyt eksemplar.  
 
 
 

Gallafest. 
Traditionen tro holder vi gallafest hvert 3. år, så alle elever i løbet 
af enten 7. 8. eller 9. klasse får lov til at opleve en aften, hvor alle 
sejl er sat til. 
I år er Galla-år og torsdag d. 14. marts går det løs. Eleverne har op 
til denne dato forberedt musik, flot tøj og flotte smykker, 
udsmykning og gallamad. 
Festen er fra klokken 18 – 22 – og det er rigtigt vigtigt, at alle 

kommer, da bordplanen og planen for lancierpar er lagt   😊 

Vi glæder os til at se jer i jeres stiveste skrud. 
Festlig hilsen jeres ærbødige tjenerstab. 
 

 
Koncert 
Fredag d. 15 marts får vi besøg af musikskolen, som holder koncert for hele skolen fra 
12.05-12.50. 
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Volleystævne 2019 
Mandag d. 11. marts afholder vi vores årlige volleystævne for 7.-9.-
klasserne med deltagelse af Højby Friskole, Sdr. Nærå Friskole, 
Ådalsskolen og os selv. 
Eleverne er inddelt i tre forskellige kategorier efter niveau, så de fleste 
konkurrer på det niveau de befinder sig på. På den måde håber vi på, 
det bliver en god oplevelse for alle. 
Stævnet foregår i Carl Nielsen Hallen fra kl. 9.00-13.45. 
Vi glæder os til at se de andre skoler og have en hyggelig dag i 
volleyballens tegn  
 
 
Vi har fået billetter til Sigurd og Symfoniorkesteret 
Tirsdag den 12. marts skal 2. og 3. Klasse til Odense og se Sigurd Barret. Han 
genfortæller H.C. Andersens eventyr med musik, sang og dans.  
Afgang fra skolen kl. 11.00 og vi er retur på skolen igen kl. ca. 13.30.  
 
Mandagen efter den 18. marts er det 4. og 5. klasses tur. Der er afgang fra skolen kl. 
10.15 , og de er retur omkring kl.14, nærmere tidspunkt følger.  
Vi glæder os rigtig meget til en god oplevelse.   
 
 

GALLA-GALLA-GALLA-GALLA-GALLA-GALLA 
 
Kære 7. 8. og 9. klasse 
Husk at stive butterflyen, stryge skjorten, pudse lakskoene, lufte balkjolen og pudse 
fjerene. 
Vi ses til gallafest torsdag d. 14. marts klokken 18 
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