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Tirsdagsnyt den 07-05-2019 
 
 
Kommende aktiviteter: 
D. 7. maj  9. klasse prøve matematik 9.00-13.00 
D. 8. maj  9. klasse prøve retskrivning og læsning 9.00- 
  10.30 
D. 13.-15. maj 3. klasse skal på lejrskole sammen med  
  Marianne og Jens 
D. 14. maj 9. klasse prøve i skriftlig geografi 9.00-9.30 
D. 14.-16. maj 4. klasse på lejrskole sammen med Camilla og Irene 
17. maj 7. klasse skal konfirmeres  
Uge 21 5. klasse på lejrskole sammen med Jens og Louise 
D. 22. og 23. maj Forberedelse til Kulturdage 
D. 24. maj 9. klasse sidste skoledag 
D. 25. maj Kulturdag fra 10.00-13.00 – Vær opmærksom på, at det er en 

lørdag, hvor eleverne skal deltage, og hvor vi håber at få besøg af 
rigtig mange gæster. 

D. 28. og 29. maj 9. klasse prøve naturfag. 
 
 
Velkommen til 
Daniel, som er startet i 4. klasse. Vi håber, du og din familie vil falde rigtig godt til her på 
skolen 
 

 
Husk markedsdagen d. 25. maj. 
Som en del af lokalrådets mange kulturelle aktiviteter, hvor ”dørene” 
åbnes i hele området,  
holder vi et stort marked med boder, aktiviteter, optræden, dans, 
musik, cafe - alt, hvad der hører et marked til. 
Eleverne forbereder markedet de sidste dage op til og skal på selve 
dagen passe boder, optræde osv. 
Mere om det senere. 

Markedsdagen er fra klokken 10 – 13 og vi glæder os til at se jer alle. 
Eleverne får senere besked  om mødetider på forberedelsesdagene og på 
markedsdagen.. 
 
 
På markedsdagen skal nogle elever og jeg have en bod med up- og recykling helt i tråd 
med flere af FNs 17 verdensråd. 
Dagene op til skal vi re- og upcykle og til det brug søger jeg: T-shirts, håndklæder og 
undertrøjer i alle størrelser og farve, kagedåser, tomme og rengjorte dåser, træklemmer, 
porcelæn og plastikdyr (a la Schleich). 
Håber I vil hjælpe. Tingene kan bare afleveres på mit kontor. 
Vh Lene 
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Fripladstilskud 2019-2020  
Det er nu muligt at søge om fripladstilskud for skoleåret 2019-2020 til både skole og SFO. 
Hvis man vil søge om andel i tilskudsbeløbene, SKAL man henvende sig til kontoret og få 
udleveret et ansøgningsskema.  
Det er den enkelte families indkomst, der er bestemmende for, om man kan tildeles 
tilskud.  
Ansøgningsskema i udfyldt stand skal være kontoret i hænde senest den 1. september.  
Fordeling af tilskuddet vil finde sted i januar 2020. 
 
 
 
 


