
 
 

Tirsdagsnyt den 15-03-2022 
 
 
Kommende aktiviteter: 
 
21. marts  Kulturel rygsæk 1.-3. klasse 
24. marts De kommende ”Mini-Spirer” (forår-sfo) 

kommer på besøg fra 10.00-12.00 
30. marts SSP kommer til 8. klasse kl. 10.05, og snakker 

om det gode Unge Liv. Samme dag er der 
forældremøde med 8. klasses forældre fra 17.00-18.00 

31. marts-1. april ” Alt det vi ikke nåede” for 7.-9. klasse 
1. april  Mini-Spiren starter. 
Uge 14  8. klasse skal i skolepraktik hele ugen 
7. april  Generalforsamling kl. 17.00 
9. april-18. april Påskeferie 
Uge 16  8. klasse på lejrtur til København sammen med Jens og Lene 
20. april  1.-3. klasse kulturel rygsæk 
Uge 17  7. klasse på lejrtur til Bornholm sammen med Sigurd og Tine 
 
 
Indsamling plastic 
"Vi samler låg, spande og andre plastic stykker sammen. 
Hvis I har noget liggende hjemme, i hård plast, modtager vi det gerne. 
Det kan lægges ved radiatoren ved hoveddøren, gerne i en pose." 
Venlig hilsen Andreas 
 
 
Husk generalforsamling d. 7. april kl. 17.00.  
Vi håber at se rigtig mange af jer. 
 
 
Skriftlige prøver 2022 
Vi efterlyser forældre, der har mulighed for at hjælpe som prøvevagter til de skriftlige 
prøver. Man behøver ikke melde sig hele dagen, man kan sagtens nøjes med et par timer 
- det er også en hjælp. 
Det drejer sig om: 
Mandag d. 2. maj: Dansk, skriftlig fremstilling, klokken 9 – 13.30 
Tirsdag d. 3. maj: Matematik, klokken 9 – 14.15 
Onsdag d. 4. maj: Retskrivning, læsning, klokken 9 – 11.15 
 
Har man mulighed for at hjælpe, skal man give besked til Lene.  
Vi bruger dog ikke 9. klasses forældre til prøverne. 
 

5. klasse skal på tur til Brandts onsdag d. 30. marts, hvor vi skal blive klogere på 
Street art. 



Kh Rikke 

 
 
 
 
 
Hockeystævne 2022 og sponsorpræmier 
Grundet Covid-19 og alle de medfølgende genvordigheder kunne vi ikke få afviklet det 
traditionelle hockeystævne for 7.-9. klasse mod Højby Friskole. 
Vi har dog valgt at afholde vores eget interne hockeystævne fra torsdag d. 31 marts kl. 
21.00 (lige efter Galla) til fredag d. 1. april kl. 09.00. 
Vi plejer at belønne hver enkelt spiller med en lille sponsorpræmie på et eller andet 
tidspunkt i løbet af turneringen, og det kunne vi også godt tænke os at gøre i år. 
DERFOR har vi brug for jeres hjælp og velvilje.  
Vi har brug for små (eller lidt større) sponsorgaver (kan være alt mellem himmel og jord) til 
vores ca 60 elever, som er involveret. Vi håber meget, at I kan være behjælpelige med at 
finde sponsorpræmier, evt. i forbindelse med jeres arbejdsplads, forening eller hvad man 
nu kan finde på loftet ;-)  
Præmierne kan afleveres til Tine. 
 


