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Tirsdagsnyt den 30-04-2019 
 
 
Kommende aktiviteter: 
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. 13.-15. maj 3. klasse skal på lejrskole sammen med Marianne og Jens 
D. 14. maj 9. klasse prøve i skriftlig geografi  
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. 

 
 
 
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. 
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 
Tirsdag d. 14. maj: Geografi 9 – 9.30  
 
Har man mulighed for at hjælpe, skal man give besked til Lene. 
Vi bruger dog ikke 9. klasses forældre til prøverne. 

 
 
Så er 9. klasses udtræksfag blevet offentliggjort.  
De skal op i geografi og samfundsfag foruden de bundne prøvefag. 
 
 
 

 
 
Stort tillykke til Ina – hun har 10 års jubilæum i morgen d. 1. maj. 
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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.. 
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