
 
 

Tirsdagsnyt den 08-09-2020 
 
 

Kommende aktiviteter:  
D. 9. september: Forældremøde 6. klasse kl. 17.00 
Uge 38 Spiren holder tema-uge 
D. 15. september Forældremøde 3. klasse kl. 17.00 
Uge 39 Spiren holder tema-uge 
D. 24. september SSP 6. klasse. SSP-konsulent Rikke Laustsen 

kommer og snakker: ”Mobil- og netetik, samt det gode teenageliv” 
med  
6. klasse kl. 10.05. Samme dag er der forældremøde for 
forældrene i. 6.klasse kl. 17.00, hvor Rikke igen kommer og 
snakker om samme emne – bare med forældrene. 

Uge 40 0.-5. klasse har temauge. Mandag til torsdag møder de til 
sædvanlig tid og får fri 13.35. Fredag får de fri 12.50 

 6.-7. klasse har deres egen emneuge. Møde- og sluttidspunkt er 
det samme som for 0.-5. klasse. 

 8. klasse laver projektopgave 
 9. klasse er i praktik 
 
 
Corona-nyt 
Vi gør alt, hvad vi kan for at forebygge smittespredning. Derfor må I forældre fortsat rigtig  
gerne snakke med jeres børn om vigtigheden af fortsat, at huske en god håndhygiejne.  
Som der er blevet meldt ud på forældremøder, så må man som forælder gerne komme ind  
på skolen, hvis man har et ærinde, dvs. skal snakke med kontoret, ens barns lærere eller  
lign. Men børnene skal stadigvæk selv gå ind med sine ting og tage dem med ud, når de  

bliver hentet. Det har de bevist, at de er super gode til 😊 så derfor tænker vi, at det  

fortsætter vi med, da det kan begrænse risikoen for smittespredning. Vi håber meget på  

forståelse herfor. Vi vil bare gerne passe på hinanden. 😊 

 
 
Generalforsamling 
Tak til jer, der mødte op til generalforsamlingen. Det var, som der også blev nævnt denne 
eftermiddag/aften, en lidt anderledes generalforsamling pga. Corona, men på trods af det 
fik vi afholdt en fin generalforsamling. 
 
Følgende blev valgt til bestyrelsen: 
Anja Nielsen (mor til Emilie i 4. kl og Sebastian i 7. kl) 
Flemming Jensen (Far til Elisabeth i 7. kl) 
Rene Hansen (Far til Oliver i 3. kl) 
Dot Hansen (Mor til Emma i 5. kl og Iben i 8. kl) 
 
Bestyrelsen konstituerer sig på bestyrelsesmødet d. 16. september. 
 
 
 
 
 



Spirenyt 
I uge 38 og 39 laver vi temauger. 
Vi skal lave OL i Spiren. Der skal dystes i forskellige discipliner og leges til den store  
guldmedalje...  

 
Vi efterlyser æbler, så hvis du har nogle i haven du ikke skal bruge selv, vil vi MEGET  
gerne aftage disse. 

 
På forhånd tak. 

 
 

 
Indbetaling af skolepenge og SFO 
Det er et kæmpe stort ønske, at I overholder vores betalingsbetingelser og 
indbetaler hver den 1. i måneden!!! 
Der bliver brugt alt for meget tid på at rykke for indbetaling! 
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