
 
 

Tirsdagsnyt den 25-08-2020 
 
 

Kommende aktiviteter:  
D. 25. august: Forældremøde 5. klasse kl. 17.00 
D. 26. august: Forældremøde 8. klasse kl. 17.00 
D. 27. august Generalforsamling kl. 17.00 
D. 1. september: Forældremøde 7. klasse kl. 17.00 
D. 3. september Spirefest for 5. klasse. 
 Forældremøde 9. klasse kl. 17.00 
D. 7. september: Forældremøde 2. klasse kl. 17.00 
D. 9. september: Forældremøde 6. klasse kl. 17.00 
Uge 38 9. klasse skal på lejrskole sammen med Marianne Og Julian 
Uge 38 Spiren holder tema-uge 
 
 
Vedr. opskrivning 
Har I husket at skrive mindre søskende op??? 
Som skole har vi jo søskendegaranti, men det er vigtigt, at de yngre søskende er blevet 
skrevet op, da vi ikke automatisk får besked vedrørende søskende. 
Vi sender snart brev ud til kommende børnehaveklasse, så derfor er det vigtigt, at hvis I 
har børn, der skal starte efter sommerferien, så skal I sørge for, at de er blevet skrevet op. 
Er I i tvivl så tjek lige hos Liane. 
 
Generalforsamling 
Husk generalforsamling d. 27. august. Bemærk det er kl. 17.00, da vores revisor skal 
videre til en anden generalforsamling. Det betyder også at vi må bytte lidt rundt på 
punkterne.  
Vi sørger selvfølgelig for at overholde alle retningslinjerne i forhold til Corona. 
 

Stort tillykke til Dorthe og resten af familien       

Dorthe venter sig at skal have en lille ny til februar.  
 
 
Fripladstilskud 2020-2021  
Det er nu muligt at søge om fripladstilskud for skoleåret 2020-2021 til både skole og SFO. 
Hvis man vil søge om andel i tilskudsbeløbene, SKAL man henvende sig til kontoret og få 
udleveret et ansøgningsskema.  
Det er den enkelte families indkomst, der er bestemmende for, om man kan tildeles 
tilskud.  
Ansøgningsskema i udfyldt stand skal være kontoret i hænde senest den 1. september.  
Fordeling af tilskuddet vil finde sted i januar 2021. 
 
Spirenyt 
I denne uge byder vi blandt andet på perleværksted, udesløjd og en gåtur ud i det blå. 
 
Efterlysning... 
Er der mon nogen der har en gammel parasolfod stående i haven, der er på vej på 
genbrugeren? 

I så fald vil vi meget gerne aftage den/disse i Spiren. 


