
 
 
 

Tirsdagsnyt den 27-08-2019 
 
 
Kommende aktiviteter: 
Uge 35 7. klasse er på lejrtur til Bornholm sammen med 

Jens og Henriette 
D. 29. august 9. klasse skal til filmfestival - finale 
D. 2. september Forældremøde 4. klasse kl. 17.00-19.00 
  Forældremøde 3. klasse kl. 17.00-19.00 
D. 5. september Forældremøde 5. klasse kl. 17.00-19.00 
D. 6. september 4. klasse have-til-mave 
D. 9. september Forældremøde 6. klasse kl. 17.00-19.00 
D. 12.-13. september 7.-9. klasse på ryste-sammen-tur 
D. 17. september 7. klasse til Kulturel Rygsæk 
D. 18. september 8. klasse til Kulturel Rygsæk 
D. 18.-20. september 3. klasse lejrskole 
D. 18. september 2. klasse forældremøde 
D. 19. september 9. klasse Kulturel Rygsæk 
D. 20. september 4. klasse have-til-mave 
D. 25. september Komedieopstart 6. og 7. klasse kl. 12.00 
D. 26. september 4. klasse får besøg af Rikke fra SSP. Emnet er digital dannelse.  

Der er forældremøde for 4. klasses forældre samme dag kl. 
17.00, hvor Rikke fra SSP kommer og taler om digital dannelse. 

D. 27. september Kulissefredag for 6. og 7. klasse samt forældre fra kl. 15.15 
 
 
Fripladstilskud 
Sidste frist for aflevering af ansøgningsskema er den 1. september!!! 
 
 
EFTERLYSNING fra Spiren. 
Vi efterlyser stadig gamle eller udtjente ovnplader. Desuden efterlyser vi også køkken og 
toiletruller. 

 
UG UG...... 
I uge 37 står den på indianeruge i Spiren.  
Vi skal bage indianerbrød, lave drømme-fangere og 
indianerbånd, danse om totempælen og andre sjove ting.  
Vi glæder os. 
SPIREN. 
 
 
 

Arbejdslørdag 
Tusind tak til dem, der mødte op i lørdags til vores arbejdslørdag, hvor vi bl.a. fik malet og 
renoveret. Vi har regnet ud, at vi ca. har fået lavet for 70.000 kr. Det er nogle gode penge, 

som vi kan bruge på undervisning i stedet for 😊 
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Det var også dejligt at se, der kom elever fra de ældste klasser og hjalp til - ja selv ”gamle” 
elever dukkede op og gav en hjælpende hånd. 
 
 
Tillykke til Minna i Spiren 

Minna er gravid og venter familieforøgelse til marts 😊 

 
 


