
 
 

Tirsdagsnyt den 18-02-2020 
 

 

Kommende aktiviteter: 
D. 20. februar 1.-3. klasse – kulturel rygsæk 
D. 21. februar Personalet har pædagogisk dag fra kl. 13.45.  
D. 27. februar Mini-Spiren (dvs. kommende 0. klasse) kommer på 

besøg fra 10-12. 
D. 4. marts Forældremøde Mini-Spiren fra 17.00-18.30.  
D. 5. marts 4. klasse til ”Kulturel rygsæk” 
 Mini-Spiren (dvs. kommende 0. klasse) kommer på besøg fra 10-

12. 
D. 6. marts 6. klasse til ”Kulturel rygsæk” 
Uge 11 9. klasse tager til Berlin sammen med Sigurd og Tine 
D. 9. marts 5. klasse til ”Kulturel rygsæk” 
D. 12. marts Mini-Spiren (dvs. kommende 0. klasse) kommer på besøg fra 10-

12. 
D. 16. marts Volleystævne for 7.-9. klasse. 
 
 
Generalforsamling 10. april 2019 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være skolen skriftligt i hænde 
senest den 1. marts. 
 
Pædagogisk dag d. 21. februar 
Personalet har pædagogisk dag d. 21. februar fra kl. 13.45. Hvis man normalt har timer i 7. 
og 8. lektion om fredagen, har man fri 13.35 denne dag. 
 
 
Fastelavnsfest 4. 5. og 6. klasse mandag d. 24. februar. 
Eleverne har i dag fået indbydelse til fastelavnsfest. 
Vi glæder os til at se de flotte kostumer til et brag af en fastelavnsfest mandag d. 24. 
februar klokken 18.00– 20.30 
Traditionen tro spilles der op til dans og leg efter tøndeslagningen. Yderligere kåres 
udklædningerne i forskellige kategorier. 
Der kan købes drikkelse samt slik og chips. På forhånd kan man bestille en 
fastelavnsbolle. Der må max medbringes 30 kroner. 
Vi ses. 
M.v.h. tugthusfangen, spøgelset, Shrek og ridderprinsessen. 
 
Kulturel rygsæk 
Som led i Den Kulturelle Rygsæk arbejder 1. 2. og 3. klasse med moderne dans og ballet, 
og på torsdag kommer der tre dansere fra MYKA / Dansehallerne og opfører forestillingen 
”Polar Bear” sammen med eleverne. 
De introducerer forestillingen således: 



 
”Arktis smelter, isen forsvinder. Hvad med fremtiden? Hvor skal isbjørnen bo, når det 
smukke islandskab er smeltet? 
Tag på en kropslig rejse med to charmerende isbjørne som omdrejningspunkt. Et 
nærværende og livsbekræftende dansebesøg, der tager afsæt i de 
klimaforandringer, vores klode gennemgår. 
Et dansebesøg, hvor vi står sammen om håbet for fremtiden. 
Uddrag af forestillingen ”Polar Bear”, fremført af de professionelle dansere, og 
inddragelse af eleverne i laboratoriedelen blender ind og ud imellem hinanden. 
Eleverne transformeres selv til dansende isbjørne i en koreografisk leg med kunstig 
sne, hvor de på egen krop afprøver isbjørnens legefulde bevægelser. I skal hoppe, 
kravle, rulle, løbe og kramme i selskab med MYKAS professionelle dansere”. 
 
 
 
 
FORÆLDREFEST d. 7/3! 
Kære forældre! 
Vær opmærksom på opslaget om årets forældrefest nederst i dette tirsdagsnyt! 
Tilmeld jer nu - imens det er friskt i hukommelsen! 
Vi glæder os til at se jer! 
Hilsen forældrene i 8. klasse. 
 
 
 
Fastelavn 0.-3.kl. 
 
På mandag d. 24.2 afholdes fastelavnsfest for 0.kl- 3.kl. Selve festen foregår i salen fra kl. 
12-14. Bemærk at skoledagen derfor slutter senere for disse klasser. 
 
Om formiddagen klipper vi fastelavnspynt og umiddelbart før festen er der tid til 
omklædning, hvilket betyder, at man IKKE møder op i udklædningstøj fra morgenstunden. 
 
Alle børn får til festen en fastelavnsbolle og en juicebrik. Betalingen for dette bliver trukket 
fra klassekassen. 
 
mvh. Fastelavnsudvalget 
 
 
  
 
 
 
 



 


