
 
 

Tirsdagsnyt den 22-10-2019 
 

 
 
Kommende aktiviteter: 
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 
D. 11. november Samtaler 9. klasse 
D. 12. november Samtaler 9. klasse 
D. 14. november Spiren Open By Night 
D. 20. november Forældremøde 0. Klasse 
D. 22. november Kordag 4. klasse 
 
 
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. 
 
 

Hjælp søges 
I forbindelse med Åben Skole efterlyser vi forældre, der 
vil bage pølsehorn og minipizzaer/pizzasnegle, så de, 
der kommer på besøg, kan få lidt at spise.  
Maden skal leveres på frost senest d. 7. november om 
morgenen. Man får selvfølgelig sine udgifter refunderet 
 
Har man mulighed for at hjælpe til, skal man henvende 
sig til Tine hurtigst muligt. 

 
 
FORÆLDREFEST 
8. klasse og deres forældre vil gerne invitere ALLE forældre til forældrefest 
lørdag d. 7. marts 2020 
Der kommer mere information, når vi nærmer os datoen - men nu har I mulighed for at 
spærre kalenderen, tid til at bestille barnepige eller overbevise Tante Oda om, at hun 
hellere må holde sin fødselsdag en anden dag!  
Til de nye forældre kan vi fortælle, at festen holdes på skolen, og vi naturligvis sørger for -
hvis I ønsker det - at I kan sidde sammen.  
Vi glæder os til at se jer! 

https://www.pinterest.com/a_brok/p%C3%B8lsehorn/


 
 
Tak til alle jer 
Der hjalp til ved skolernes motionsdag. Det var dejligt at både forældre og bedsteforældre 

havde mulighed for at hjælpe😊 

 
 
Det er mørkt 
Vi oplever desværre en del mørke cyklister i øjeblikket. Så husk derfor at 
have ordentligt lys på cyklen. 
 
 
 

 
Husk at skoledagen slutter kl. 12.00 på fredag pga. ”Fælles Friskoledag” for 
personalet. 
 
 
Fællesspisning 
Hvor kunne det være hyggeligt, hvis vi igen kan få gang i vores fællesspisninger. Vi 
efterlyser derfor forældre, der vil stå for den næste fællesspisning. Henvendelse til Tine 
hurtigst muligt. 
Er man ny forælder, der måske godt kunne tænke sig det, men har brug for at vide mere, 
inden man påtager sig opgaven, så kontakt Tine for nærmere information. 
 
 
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. 
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