
 
 

Tirsdagsnyt den 05-11-2019 
 

 
 
Kommende aktiviteter: 
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 
D. 25. november Samtaler 8. klasse 
D. 27. november samtaler 8. klasse 
D. 29. november Klippe-klistredag 
D. 30. november Julebazar fra 13.00-16.30 
 
 
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. 
 
 
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! 
 

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

 
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 
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hurtigst muligt. Vi har haft drøftet i bestyrelsen, at hvis man som klasse står for 
fællesspisningen, så kan overskuddet fra fællesspisningen gå til klassekassen. 
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. 

 

 
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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