
 
 

Tirsdagsnyt den 08-10-2019 
 
 

 
 
Kommende aktiviteter: 
D. 8. oktober 7. og 8. klasse kulturel rygsæk 
 Julebazarsmøde kl. 17.00 
D. 9. oktober 9. klasse kulturel rygsæk 
D. 11. oktober Motionsdag for alle klasser. Skoledagen slutter 

12.50 
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. 

D. 29. oktober 8. klasse skal til opstartsmøde vedr. kortfilm 
D. 30. oktober UU-forældremøde for 9. klasse samt deres forældre på Ryslinge 

Friskole kl. 19.00. Husk tilmelding til Tine senest d. 16. oktober 
D. 7. november Åben Skole 16.00-18.00 
 

 
Ny skolesekretær 
Da Ina går på efterløn kort før juleferien, har vi haft en stilling som 
skolesekretær slået op. Vi skal derfor byde velkommen til Liane 
Rasmussen, som starter som skolesekretær her hos os 1. 
november. På den måde er der et overlap på 6 uger, hvor Ina kan 
sætte Liane godt ind i de mange opgaver. 
 
 

 
Skolernes Motionsløb 2019 
Så er det på fredag, vi skal løbe!  
Dagen starter med forskellige aktiviteter og lege, inden 0.-6. kl. skal ud på ruten. 7.-9. kl. 
har enten mulighed for at spille hockeyturnering eller løbe. Husk, tøj der passer til vejret.  
Tak til de forældre/bedsteforældre der har meldt sig under fanerne som "trafikposter", 
således at vores børn kan komme sikkert rundt på ruten. (Vi mødes på lærerværelset kl. 
10.40) 
 

Dagens program: 

08.00 – 08.15  Morgensang 
08.15 – 08.20 Info i salen 
08.30 – 10.00 Aktiviteter 
10.00 – 10.30 Frikvarter 
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10.30 – 11. 00 Opvarmning 
11.00 – 12.30   Motionsløb 
12.30 – 12.40 ”opsamling” i klasserne – indsamling løbskort     
12.40 – 12.50   Afslutning i salen 
  
Vi ses til en sjov og aktiv dag!  
Dorthe og Irene 
 
 
Åben skole d. 7. november fra kl. 16.00-18.00 
D. 7. november holder vi Åben Skole, hvor alle interesserede kan komme og se skolen. 
Der vil være forskellige værksteder, musikalske indslag, udstillinger m.m. Der vi ligeledes 
være mulighed for at snakke med ansatte, forældre og elever. 
Vi inviterer de kommende børnehaveklassebørn til denne dag, men I må meget gerne 
også opfordre andre, der kunne være interesserede i at se vores skole, til at kigge forbi. 
 
 
Tak for en god skolefest i fredag  
En særlig tak til 6.-7. klasse for en flot forestilling, og til 4. klasses forældre, som stod for 
caféen, samt 8. og 9. klasse som stod for biograf og diskotek. Det er dejligt, at I vil gøre en 
ekstra indsats til glæde for os alle, der deltog i skolefesten. 

 
 
Busbørn 
Når vi har særlige arrangementer, hvor skoledagen slutter 
tidligere end det normale skema, og hvor der ikke kører 
busser, må busbørn gerne gå i Spiren, indtil deres bus 
kommer, også selvom de er ældre end 3. klasse. Man skal dog 
på forhånd give Spirepersonalet besked herom. 
 
 

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  
 
 
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.  
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


