
 

Tirsdagsnyt den 21-09-2021 
 
 
Kommende aktiviteter: 
 
 
D. 29. september: 6. og 7. klasse – skolekomedieopstart kl. 12.05 
D. 30.-1. oktober: 6.-7. klasse laver skolekomedie 
D. 1. oktober: Kulissefredag for 6. og 7. klasses elever og 

forældre fra 15.00 
Uge 40: 0.-5. klasse har emneuge 
 6.-7. klasse lave skolekomedie 
 8. klasse laver projektopgave 

9. klasse er i praktik 
D. 8. oktober: Skolefest for alle elever samt forældre og søskende fra 18.00-

21.00 
D. 13. oktober: Julebasarsmøde kl. 17.00 
D. 14. oktober: Fagdag for alle 8.00-13.35 
D. 15. oktober: Motionsdag 8.00-12.50 
Uge 42: Efterårsferie 
D. 27.og 28. oktober Samtaler 7. klasse 
D. 1. november: Kulturel rygsæk 4. og 5. klasse 
 
 
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.  
 
Sangbøger 
Alle elever fra 1. - 9. klasse skal have en sangbog. 
Vi vil gerne bede alle om at tjekke op på, om ens barn har en sangbog – er den blevet 
væk eller slidt op, kan man købe en ny på kontoret hos Liane for 150 kr. 
 
KRYDS I KALENDEREN 
Sæt allerede nu kryds i kalenderen ved d. 19. marts  
Der er der nemlig FORÆLDREFEST. 
Nærmere følger. 
 
Fællesspisning d. 3. november kl. 18.00 – sæt kryds i kalenderen – menu, tilmelding 
m.m. kommer senere. 
En gruppe forældre har meldt sig til at stå for den næste fællesspisning. Det er jo rigtig 
dejligt efter en lang periode, hvor vi ikke har kunnet have fællesspisning. Kort fortalt til jer 
nye forældre, så er der en gruppe forældre, der søger for at lave mad til denne aften, og 
man skal blot møde op med service og drikkelse. Inden fællesspisningen vil madholdet 
skrive menu og pris her på tirsdagsnyt, og man kan herefter tilmelde sig, så man ved, hvor 
mange der kommer. 


