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Tirsdagsnyt den 23-04-2019 
 
 
Kommende aktiviteter: 
D. 24. april  Fotografen kommer 
D. 25. april  8. klasse filmgalla fra 9.30-14.00 
D. 29. april - 2. maj 8. klasse på lejrtur til København sammen med 

Sigurd og Tine 
D. 3. maj  Have til mave for 3. klasse 
D. 6. maj  9. klasse prøve dansk, skriftlig fremstilling 9.00-12.30 
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. 9. maj 9. klasse prøve skriftligt engelsk, HVIS faget er udtrukket 9.00-

12.00 
D. 10. maj  9. klasse prøve skriftligt tysk, HVIS faget er udtrukket 9.00-12.00 
D. 13.-15. maj 3. klasse skal på lejrskole sammen med Marianne og Jens 
D. 14. maj 9. klasse prøve i skriftlig geografi eller biologi eller fysik/kemi, hvis 

et af disse fag er blevet udtrukket 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. maj Spiren afslutningsfest for 3. klasse 
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. 

 
 
Velkommen til Michael 
Der starter i virksomhedspraktik som pedelmedhjælper i morgen. Han skal være her frem 
til sommerferien. 
 
 

Husk skolefoto i morgen. 
Eleverne har fået en fotoseddel med hjem. Man skal huske at 
medbringe fotoseddel, også selvom man ikke skal have taget 
billede. 
Søskendefoto 
Ved søskendefoto skal der altid sættes kryds i pakke 1 i enten 
sort/hvid eller farve. Pakken vil indeholde 2 portrætter 13x18 cm, 
1 søskendebillede 13x18 og 1 klassebillede 13x18 cm. Det vil 
sige, at der skal udfyldes en tilmeldingsseddel til hvert barn. 
Ønsker man kun søskendefoto, kan portrætterne returneres og 

man kan delkøbe pakken. Skriv ønsker søskendefoto nederst på sedlen. 
 
 
Skriftlige prøver 2019 
Vi efterlyser forældre, der har mulighed for at hjælpe som prøvevagter til de skriftlige 
prøver. Man behøver ikke melde sig hele dagen, man kan sagtens nøjes med et par timer. 
Det er også en hjælp. 

https://www.gograph.com/vector-clip-art/photographer.html


Det drejer sig om: 
Mandag d. 6. maj: Dansk, skriftlig fremstilling,  klokken 9 – 12.30 
Tirsdag d. 7. maj:  Matematik,  klokken 9 – 13.00 
Onsdag d. 8. maj: Retskrivning, læsning,  klokken 9 – 12 
Torsdag d. 9. maj: Engelsk,  klokken 9 – 12 (hvis det bliver udtrukket) 
Fredag d. 10. maj: Tysk,  klokken 9 – 12 (hvis det bliver udtrukket) 
Tirsdag d. 14. maj: Biologi, Geografi, Fysik, klokken 9 – 9.30 (hvis det bliver udtrukket) 
 
Har man mulighed for at hjælpe, skal man give besked til Lene. 
Vi bruger dog ikke 9. klasses forældre til prøverne. 
 

 
Rynkebyløbet fredag før påske: 
Tak til alle sponsorer og til alle seje børn, der løb i sol, hagl 
og sne.  
Vi samlede 14.441 kroner ind. Godt løbet. 
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