
 
 

Tirsdagsnyt den 14-1-2020 
 

 

Kommende aktiviteter: 
D. 15. januar Samtaler 2. klasse 

Kl. 10.00 - 10.45: 0.-3. klasse koncert. Se 
nedenstående. 
Kl. 11.15 - 12.00: 4.-6. klasse koncert. Se 
nedenstående. 

D. 16. januar Samtaler 0. klasse 
D. 21. januar Samtaler 4. klasse 
D. 22. januar Samtaler 4. klasse 
D. 23.- 24. januar 7.-9. klasse hockeystævne i 24 timer 
Uge 5  9. klasse projektopgave 
D. 27. januar Forældremøde 8. klasse med besøg fra SSP kl. 17.00 
D. 28. januar Samtaler 5. klasse 
D. 29. januar Samtaler 6. klasse 
D. 30. januar Samtaler 5. og 6. klasse 
D. 3. februar 9. klasse fremlægge projekt for klassen samt forældre 
  Samtaler 3. klasse 
D. 4. februar 9. klasse fremlægge projekt for klassen samt forældre 
  Samtaler 3. klasse 
 

 
Koncert 
D. 15. januar skal 0.- 6. klasse til koncert med Sigurd Barrett i 
forbindelse med fejringen af, at det i 2020 er 100 år siden, at 
Sønderjylland blev genforenet med Danmark. Det er et 
arrangement vi laver i samarbejde med Carl Nielsen Skolen. 
Koncerterne bliver afholdt på Carl Nielsen Skolen  
 
 
Spiren efterlyser ting og sager til Shanes verden. 
I uge 6 skal vi igen være kreative og lave ting og sager, som vi ikke vidste vi manglede. 
Derfor.... kom endelig med dikkenoter, gamle Barbiedukker og tuttelutter, så vi kan give 
kreativiteten frit løb. 
 
På forhånd tak. 
Kh 
Os i Spiren. 
 
 
Velkommen til Emin.. 
Emin skal afløse Minna, imens hun er på barsel - dvs. frem til juleferien 2020. Emin starter 
d. 24. januar. Vi håber, han vil falde rigtig godt til på skolen. 



Også velkommen til Sigurd.. 
Sigurd skal gå i 7. klasse. Han starter dog først for alvor d. 1. marts, når han flytter til 
lokalområdet sammen med sin familie. 
 
 
Sponsorpræmier til hockeystævnet 2020 
D. 23. og 24. januar afholdes vores tilbagevendende 24-timers 
hockeystævne mod Højby Friskole hos os på hjemmebane. Vi 
vil gerne, som arrangører, belønne spillerne med små 
præmier i løbet af turneringen.  
Vi har derfor brug for sponsorgaver (kan være alt mellem 
himmel og jord). Vi håber meget, at I kan være behjælpelige 
med at finde sponsorpræmier, evt. i forbindelse med jeres 
arbejdsplads, forening eller hvad man nu kan finde på loftet 
Præmierne kan afleveres til undertegnede eller på kontoret. 
På forhånd tak. 
Mvh Julian, Irene, Dorthe og Sigurd 
 
 

Overskud fra julebasaren. 
Vi fik et rigtig flot overskud på i alt 37.053,84. Så tusind tak til jer alle, der    
har bidraget på den ene eller anden måde. Elevrådet skal nu i gang med 
at se, hvad der skal indkøbes til legepladsen. 
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