
 
 

Tirsdagsnyt den 21-1-2020 
 

 

Kommende aktiviteter: 
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, klassens forældre samt 

8. klasse 
  Samtaler 3. klasse 
 
Hockeystævnet 2020 
Så er det på torsdag kl. 09:00, at hockeystævnet har ”kick-of”, 
med fuld fart på de kommende 24 timer. Planen er lagt 
således, at der afvikles forældrekampe, lærerkamp og gamle 
elevkampe mellem kl. 19.00 og 21.00. 
Tilskuere til stævnet er meget velkomne, dog ikke senere end 
kl. 22:30 (med mindre man er forældre eller bedsteforældre).  
Mange tak for alle de mange flotte sponsorpræmier vi har fået, 

det har været dejligt og overvældende 😉 

Vi glæder os til et godt stævne 
Mange hilsner 
Julian, Dorthe, Irene og Sigurd 
 
Forældrecafe til hockeystævnet! 
 
4. klasses forældre vil i år til hockeystævnet stå for en cafe placeret i 5. 
klasses lokale. Der vil være åbent fra ca. 15:30 og til kl. 20:00 for 
besøgende. 
Der vil være åbent for alle forældre, tidligere elever, søskende, 
bedsteforældre eller andre interesserede. I cafeen vil der være mulighed 
for at købe kaffe, te, kage og sandwich til en fornuftig pris.  
Der vil også være borde og stole, man kan sidde ved, hvis man trænger 
til en pause fra hockeystøjen. 
Betaling kan foregå via mobilepay eller kontanter. 
 
Vi glæder os til at se jer og få nogle hyggelige timer sammen! 
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Projekt. 
9.klasse arbejder med projekt i hele næste uge. Emnet er ”En verden i udvikling” 
Der er fremlæggelser mandag d. 3. februar og tirsdag d. 4. februar. 
Begge dage fra klokken 18.30. 
9. klasse skal komme til fremlæggelserne begge dage. Forældre er inviteret til den dag, 
hvor ens eget barn skal fremlægge, men man må selvfølgelig gerne komme begge dage, 
hvis man har lyst. Ældre søskende er også velkomne. 
8. klasse er inviteret til at komme og overvære fremlæggelserne om tirsdagen. 
M.v.h. Sigurd og Tine 
 
 
Catch Me If You Can 
Fredag d. 31. januar kl. 9.00 tager 7. klasse med Jens, Henriette og 3 søde forældre til 
Viby Efterskole for at se musicalen ’Catch Me If You Can’. De returnerer skolen senest kl. 
14.00. 
 
 

Se indbydelse til forældrefest nedenstående.  



 


