
 
 

Tirsdagsnyt den 24-09-2019 
 
 
Kommende aktiviteter: 
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 
D. 21. oktober 6. klasse får besøg af Rikke fra SSP. Emnet er   
  mobil- og netetik. 

Der er forældremøde for 6. klasses forældre samme dag kl. 
17.00, hvor Rikke fra SSP kommer og taler om samme emne. 

D. 25. oktober Fælles friskolemøde for pædagoger og lærere. Skoledagen slutter 
kl. 12.00. 

 
 

Hjælp søges 
Fredag d. 25. oktober skal hele personalet deltage i en 
fælles friskoledag sammen med de andre friskoler i 
kommunen. Skoledagen slutter derfor kl. 12.00. Vi 
efterlyser derfor forældre, der har lyst til at ”overtage” 
Spiren fra 12.00-16.30, således at vi kan tage af sted 
HELE personalet. Har I mulighed for at hjælpe, må I 
meget gerne hurtigst muligt give besked til Spiren. 

Har man mulighed for at hente sit barn tidligt denne dag, vil det være dejligt  
 
 
EFTERLYSNING  
Til skolernes motionsdag fredag d. 11. oktober, skal vi som sædvanlig løbe en rute på 2 
km omkring skolen. Derfor har vi brug for nogle forældre/bedsteforældre, som har lyst til at 
stå vagt ved de trafikfarlige steder på ruten.  
Hvis I kan hjælpe skal I kontakte en af undertegnede.  
På forhånd tak 
Mvh 
Dorthe og Irene 
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Musical 
I forbindelse med 6. og 7. klasses musical, som skal opføres til skolefesten d. 4/10. vil vi 
lige minde om, at der er kulissefredag fredag d. 27. klokken 15 – 19 for både 
elever og forældre til 6. og 7. klasse.  
Samtidig efterlyser vi sminkører til fredag d. 4. klokken 8.30 og igen klokken 16.30. 
Vh Camilla, Jens og Lene 
 
Fredag d. 4/10. har vi generalprøve på årets stykke, som skal opføres til skolefesten 
sammen aften. Bedsteforældre en meget velkomne. Det er klokken 10. 
 
 
4. og 5. klasse arbejder med microbits i uge 40. 
 

 
 
 
Lus.  
Så er det blevet tid til lusetjek, da der er blevet konstateret lus i flere klasser. 
Kontroller ungerne HVER dag, så vi kan komme bæsterne til livs!  
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