
 
 

Tirsdagsnyt den 10-09-2019 
 
 
Kommende aktiviteter: 
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. 
D. 8. oktober 7. og 8. klasse kulturel rygsæk 
D. 9. oktober 9. klasse kulturel rygsæk 
D. 11. oktober Motionsdag for alle klasser 
 
 
Tusind tak for mange æggebakker -  jeg har ikke brug for flere. 
Vh Lene 
 
 

 
 
Skolefodbold 
Vi har tilmeldt et drengehold til DBU’s skolefodboldsturnering, og skal i dag 
møde Carl Nielsen Skolen og Broskolen på banerne i Årslev. 
Vi håber at forsvare skolens farver på bedste vis 
Mvh trænerne 
Irene og Sigurd 
 
 

 
Temadag for 4. 5. og 6. klasse. 
I forbindelse med  FN´s internationale læsedag søndag d. 8. september sætter vi fokus på 
læsning torsdag d. 12. september til: ”Den kæmpestore læsedag” – temadag for 4. 5. og 6. 
klasse. 

http://www.knudskerif.dk/fodbold-og-leg/


Jeres barn skal have en frilæsningsbog med denne dag, hvor der blandt andet skal 
hyggelæses og højtlæses og mange andre aktiviteter, der styrker læsning og læselyst. 
Dagen er fra kl 8 – 13.35. 
 
 
Kulturel rygsæk 
7., 8. og 9. klasse skal deltage i et forløbet ”kan man måle hellighed?” arrangeret af den 
kommunale ”Kulturel rygsæk”. 
I den forbindelse skal klasserne besøge en kirkeruin ved Finstrup, tæt ved Fåborg på 
følgende datoer 
17. september: 7. klasse  
18. september: 8. klasse 
19. september: 9. klasse 
Vi ser frem til en indholdsrig dag 
Mvh 
Sigurd 
 
 
Velkommen til Gustav 
Gustav er startet i 8. klasse. Vi håber, du og din familie vil falde rigtig godt til. 
 
Ryste-sammen-tur for 7.-9. klasse  
Torsdag d. 12. og 13. september tager 7.-9. klasse til Millinge Klint sammen med 
Marianne, Julian, Jens og Tine 
Turen er en social tur, hvor vi, ud over at hygge os, bl.a. skal lave nogle 
samarbejdsøvelser/lege, og ungdomsskolen kommer og underviser i havkajak, 
paddleboard og surfing. 
 
 
Skoletøj m.m. 
Ud over man kan købe skoletøj med skolens logo, er der nu også mulighed for at købe tur-
taske, drikkedunk (Flaskerne er BPA-fri) og keyhangers. 
 
Drikkedunk koster 40 kr, keyhangers koster 15 kr og tur-pose koster 50 kr.  
 
Der er nu også kommet prøver på sportstøj, så man kan komme og prøve tøjet, inden man 
bestiller, så man er sikker på at få den rigtige størrelse. 
Henvendelse på kontoret. 
 


