
 
 

Tirsdagsnyt den 03-09-2019 
 
 
Kommende aktiviteter: 
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 
Uge 40  0.-5. klasse har fordybelsesuge 
  6.-7. klasse laver skolekomedie 
  8. klasse laver projektopgave 
  9. klasse er i praktik 
D. 4. oktober Skolefest for alle elever samt deres familie fra 18.00-21.00. 

Nærmere beskeder herom, når vi nærmer os. 
 
 
Velkommen til Kathrine  
Kathrine er startet i 9. klasse. Vi håber, du og din familie vil falde rigtig godt til. 
 
 
Velkommen til Thomas  
Thomas havde i går første arbejdsdag i Spiren. Vi håber, du vil falde rigtig godt til. 
 
 
Ændringer i forhold til kalenderen 
13/11  0.1. og 2. klasse skolekoncert 
14/1  8 kl skolen i bio 
18/2  3. 5. klasse skolekoncert 
6/2  4.5. klasse i bio 
 
 
7. klasse og undertegnede deltager som bekendt i "Luthers Nøgle" arrangementet ved 
Ringe Kirke onsdag d. 4. september fra 8:10 - 12:30. Eleverne behøver hverken 
madpakker, mobiltelefoner eller tasker til arrangementet, hvor der tilbydes boller, kage og 
juice undervejs. 



 
Vi bliver hentet på skolen i bus og bragt hjem igen. 
 
Luthers Nøgle er et arrangement for kommunens 7. klasser, og skolens elever deltager 
sammen med andre skoles elever i rollespil vedrørende religion. Området omkring Ringe 
Kirke er omdannet til et summende middelalder samfund med katolsk og luthersk kirke. 
Her er både pater, præster, djævel, bønder, pestramte, handlende og tiggere. Som 
rejsende pilgrimme møder eleverne både Peder Palladius og kæmper mod Skipper 
Klements bondehær mm. 
 
Venlig hilsen 
Jens 
 

 
 
Jeg efterlyser tomme æggebakker til 10 eller 12 æg. 
Jeg skal bruge dem i billedkunst til spændende portrætter.  
Vh Lene 
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