
 
 

Tirsdagsnyt den 22-02-2022 
 
 
Kommende aktiviteter: 
 
  
D. 24. februar De kommende ”Mini-Spirer” (forår-sfo) 

kommer på besøg fra 10.00-12.00 
24. februar  Fastelavnsfest for 0.-3.klasse i skoletiden 
  Fastelavnsfest 4.-6. klasse 17.30-20.30 
Uge 9 9. klasse laver projektopgave 
3. marts Forældremøde Forårs-sfo kl. 17.00 
 De kommende ”Mini-Spirer” (forår-sfo) 

kommer på besøg fra 10.00-12.00 
7. og 8. marts Projektfremlæggelse 9. klasse 
 
   
 
 
Fastelavnsfest 0.-3. klasse 
Vi holder fastelavn for 0. 1. 2. og 3. klasse torsdag d. 24. februar fra kl. 8.15 – 12.50 
Efter morgensang går vi i klasserne, hvor vi klipper pynt mm. Vi spiser kl. 9.30 som vi 
plejer. Kl. 10.05 - 12.50 klæder vi os ud, slår katten af tønden, spiser fastelavnsboller og 
synger sange i salen. 
Fastelavnsboller og juice til børnene betales af klassekassen. Vi glæder os til at se de 
flotte kostumer. 
Efter fastelavnsfesten afholdes klassens timer efter det 
ordinære skema. 
 
Mvh. Irene, Anette, Marianne og Louise 
 
FASTELAVNSFEST 4. - 6. KLASSE 
Jaaaah, nu må vi endelig holde fastelavn igen, så kom og slip din indre brandmand, 
enhjørning eller heks fri! Kom smuk, kom grim, kom sjov, kom anderledes, kom med… 

Torsdag d. 24. februar kl. 18.00 – 20.30 
Vi slår katten af tønden og kårer kattekonge og dronning. Bagefter er der diskotek og 
sjove lege med præmier. 
Der er mulighed for at købe Icetea, slik og chips. (Man må max medbringe 30 kr.) 
     
Hilsen den grimme, den smukke, den skumle og den virkelig grusomme 
 
Forslag til generalforsamling 
Indkomne forslag til generalforsamlingen d. 7. april skal sendes til bestyrelsen senest d. 1. 
marts. 
 
Husk generalforsamling d. 7. april kl. 17.00. 
Vi håber at se rigtig mange af jer. 



 
 

Så har vi atter morgensang       

Og det nyder vi       

Det er dog vigtigt, at alle har en sangbog (det er frivilligt i 0. klasse). 
Hvis der er elever, der mangler en sangbog, eller hvis ens sangbog er slidt op (læs – 
mangler sider m.m.), så kan man købe en ny på kontoret for 150 kr. 
Her kan man også købe flotte stofomslag til sangbøgerne for 30 kroner. 
 


