
 
 

Tirsdagsnyt den 15-12-2020 
 
 

Kommende aktiviteter:  
 
Uge 51 9. klasse har terminsprøver 
D. 18. december Sidste skoledag før juleferien. Skoledagen slutter 12.50 
D. 4. januar Første skoledag efter juleferien 
D. 13. januar Samtaler 6. og 2. klasse 
D. 14. januar Samtaler 6. klasse, fagdag alle klasser 
D. 18. januar Samtaler 0. og 1. klasse 
D. 19. januar Samtaler 1. klasse 
D. 20. januar Samtaler 0. klasse 
 
 
Spirenyt: 
 
Fra i dag er der igen åben hele ugen i klubben.  
På torsdag hygger vi sammen, i hver vores zoner med æbleskiver - og laver et bål. 
I januar har vi tema om "kæpheste". Vi skal arbejde sammen i klasserne om dette tema. 
Der skal laves konkurrencer osv. Det bliver sjovt. 
Venlig hilsen 
Spiren 
 
 
Terminsprøver 9. klasse 
Onsdag er det tysk, klokken 9 – 12 
Torsdag er det engelsk,  klokken 9 - 12  
 
 
Velkommen til Kari. 
Dorthe går på barselsorlov her til juleferien og i hendes vikariat har vi ansat Kari. Kari er  
uddannet lærer fra 2006 og har mange års undervisningserfaring, har arbejdet 
som freelance fortæller og har boet 9 år i den tysktalende del af Schweiz. 
Vi glæder os til samarbejdet. 
 
 
 
Hockeystævne og kulturel rygsæk for 7. – 9. klasse. 
Vi har desværre været nødt til at aflyse hockeystævne og kulturel rygsæk, som begge 
skulle have været afholdt i januar. Begge arrangementer indebærer mange mennesker 
samlet på et for lille sted kombineret med stor fysisk aktivitet og derfor forbundet med 
risiko for smittespredning. 
 
 
 



Sidste skoledag før jul: 
Fredag d. 18. december er sidste skoledag før jul.  
Alle møder klokken 8 og har fri klokken  
12.50. 
Vi går ikke i kirke, men hygger os i klasserne. Der vil også i år blive spillet banko, men om 
spiselige præmier, som lærerne står for, så derfor er der ingen børn, der skal medbringe 
pakker i år. 
 
 
Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul og et lykkebringende nytår 
 
 
 

 


