
 
 

Tirsdagsnyt den 09-03-2021 
 

 
 
Genåbning for 5.-9. klasse 
Der har i dag været ført forhandlinger og nogle medier mener at vide, hvornår 
afgangsklasser og 5.-8. klasse kan komme tilbage og under hvilken form. 
Der er ikke meldt noget ud fra officiel side, så når vi ved mere om under hvilke 
retningslinjer og tidsperspektivet i det, melder vi tilbage. 
 Så det er som altid en god ide at holde øje med Intra. 
 
Spirenyt 
På torsdag laver vi bålsuppe i Spiren. 
 
Stort tillykke til Sigurd 
Sigurd fyldte 50 år d. 8. marts 
 
TREDJE TRYLLER – TALENTER TRIVES ☺ 

  (Et lille pip fra 3. klasse og deres dansklærer) 

 

I 3. klasse er vi i øjeblikket i gang med et større lyrikforløb med udgangspunkt i 

digtsamlingen, ”Nattevagt – digte for børn” af det norske makkerpar, Synne Lea og Stian 

Hole.  

Når vi en gang er færdige, skulle vi gerne kunne fremvise 20 flotte foldebøger, men 

undervejs i vores arbejde, er vi kommet til at dvæle lidt ved ’pudsigheden’ BOGSTAVRIM, 

og det har vi haft det ret sjovt med; se bare: 

 

Tredjes tossede truntetøser tæver Tine tidligt tirsdag. 

Klassens kluntede knægte knuser kækt knasende kiks. 

Ella elsker Elevintra  

Fede Frede fanger mange friske fisk, for han er fisker.  

Fede, frække Frederik elsker frikadeller  

Fire fiskefruer fniste forfjamsket  

Frække flodheste frier til flodhestefruer  

Langhårede Lars løber langsomt  

Langsomme Liv er lykkelig  

Latterlige Line laver lort ligesom en langhåret lejemorder.  

Lejemorder løslades fra langt liv i fængsel og lyver livet langt  

Lille, langsomme, langhårede Lars lånte lillesøsters læbestift  

Lille Liv fra Langeland lærte let at lyve.  

Lillesøster Liv laver lektier  

Lisa længes efter lækker lasagne  



Liv låner løver 

Lærke lover at lege med lille Louise Lund.  

Magnus maler mange malerier  

Morten og Mette malede med mudder  

Mulle maler mærkelige malerier  

Sneglen Sten spiser spinat  

Ti tigere tissede ti tons tis  

Tre tykke træer troede, at tre tynde træer var tykke.  

Urmager Ulriksen laver ure ude på Uffesvej.  

Victor vaniljeis virker virkelig vred  

 

   

 Dejlig dag derude ☺ 

 
 
 


