
 

Tirsdagsnyt den 07-09-2021 
 
 
 
Kommende aktiviteter: 
 
D. 7. september: Forældremøde i 5. klasse 
D. 8. september: Forældremøde i 8. klasse 
D. 11. september Arbejdslørdag fra 9.00-15.00 
D. 15. september: Forældremøde i 7. klasse 
 
 
 
Arbejdslørdag d.11. september fra kl. 9.00-15.00 

Så er det atter blevet tid til, at vi skal mødes på skolen og knokle 
løs, så vi sammen kan sørge for, at vores skole fortsat er i god 
stand og pæn at se på. Det er af stor vigtighed, at I møder op og 
giver en hånd med, da vi på den måde kan være med til at holde 
skolens vedligeholdelsesudgifter nede og dermed kan bruge 
vores økonomiske midler på det vi allerhelst vil - nemlig eleverne 
og undervisningen.  

   Vores vedligeholdelse af skolen var lige netop noget, som vores 
revisor påpegede til generalforsamlingen – nemlig at det var tydeligt at se på vores 
udgifter til bygningsvedligeholdelse, at vi får lavet nogle rigtig gode ting på vores 
arbejdslørdage. 
Der er lagt en elektronisk tilmelding på forældreintra, hvor I skal melde jer til, så vi 
efterfølgende kan fordele opgaverne mellem jer. Kan man ikke få det til at virke, kan man i 
stedet sende en mail til kontoret med sine ønsker. Det samme gør sig gældende, hvis man 
har brug for at lave flere tilmeldinger pr. barn. 
Vi håber på at se rigtig mange af jer. 
 
Henvendelse til Tine hurtigst muligt. ☺ 
 
Tusind tak 
Tak for lån af jeres fantastiske børn i sidste uge. Vejret var helt i top, og det var 
stemningen også. Det har været en fornøjelse at være afsted hele flokken, og det er 
blandt andet på sådan en tur, at man virkelig fornemmer fællesskabet. 
Med venlig hilsen personalet. 
 
Lus 
Så er det atter sæson for lus. Og da der er lus i flere klasser, er 
det meget vigtigt, at I tjekker jeres børn. Finder I lus, skal 
behandling straks iværksættes, og skolen skal have besked. 
Derefter skal I tjekke regelmæssigt.  
 
Efterlysning af æbler 
Vi efterlyser æbler til Spiren fra på mandag, da vi skal lave en kæmpe æblekage til om 
fredagen. 
Er det noget I har derude. Sæt dem gerne inde i Spiren, så tager vi os kærligt af dem. 
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HUSK - at tilmelde jer betalingsservice 
Der er stadig en del forældre, der ikke har tilmeldt skolepengebetalingen til 
betalingsservice. Vil I ikke venligst sørge for det, så vil betaling af skolepenge 
køre automatisk fremover.  
Man kan tilmelde via oplysningerne på jeres faktura eller via nedenstående link: 
https://www.betalingsservice.dk/BS/?id=3&pbs=30024176&pbscheck=avPXu3JvuEwoHX5
UFYvn8w%3D%3D&dbnr=&dbgr=00001&kundenrLabel=Kundenr.&version=2 
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