
 

Tirsdagsnyt den 09-11-2021 
 
 
 
Kommende aktiviteter: 
 
D. 10. november Samtaler 9. klasse 
D. 12. november Pædagogisk weekend. Skoledagen slutter kl. 12.00 
D. 17. november Kulturel rygsæk 7.-9. klasse 
 Samtaler 8. klasse 
D. 18. november Samtaler 8. klasse 
D. 22. november Kulturel Rygsæk 9. klasse 
D. 23. november Kulturel Rygsæk 7. klasse 
D. 24. november Kulturel Rygsæk 8. klasse 
D. 25. november Klippe-klistredag 
D. 26. november Kulturel Rygsæk 7.-9. klasse 
 
 
 
Kulturel Rygsæk for 7.-9. klasse d. 17. november kl. 9-11. 
Vi skal være sammen med Mund de Carlo i 2 timer. Mund de Carlo vil give en introduktion 
til HIPHOP som kultur og musikgenre. Han vil fortælle om livet som uafhængig artist, hans 
teknikker - og tilgang til R.A.P (Rhythm And Poetry). Undervejs vil han spille nogle af sine 
numre akkompagneret af guitarist Aske Grieger. På workshoppen skal vi også selv 
arbejde med R.A.P som kilde og værktøj til at forme sit eget sprog.  
 
 
Tak til forældre og elever 
Der hjalp til i torsdags, da vi havde Åben Skole. Det var dejligt, at I ville bruge nogle timer 
sammen med os, så vi kunne vise vores dejlige skole frem. 
Der er kommet mange fine tilbagemeldinger fra de besøgende, som syntes, det var en 

rigtig hyggelig eftermiddag.       

 
 
Pædagogisk weekend d. 12. november 
På fredag skal hele personalet på pædagogisk weekend. Skoledagen slutter derfor som 
tidligere nævnt kl. 12.00. 
Der vil være forældre, der hjælper til i Spiren, men har man mulighed for at hente tidligt 
denne dag, så vil det være en stor hjælp. 
Hvis man skal med skolebussen hjem og derfor vente på skolen, skal man give besked til 
kontoret senest fredag morgen. 
 
 
Samtykke ifm. Covid-19 smitteudbrud 
Har i husket at give samtykke til at jeres børn må blive testet på 
skolen ved evt. smitteudbrud af Covid-19. Blot en venlig påmindelse, 
så vi har styr på det, hvis uheldet skulle være ude. 


