
 
 

Tirsdagsnyt den 05-04-2022 
 
Kommende aktiviteter: 
 
Uge 14  8. klasse skal i skolepraktik hele ugen 
7. april  Generalforsamling kl. 17.00 
8. april 6. og 7. klasse skal se musical på Hjemly 

Friskole 
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 
2. maj  9. klasse til prøve: Dansk, skriftlig fremstilling 
3. maj  9. klasse til prøve i matematik 
4. maj  9. klasse til prøve i retskrivning og læsning 
 
 
 
6. og 7. klasse skal se musical 
Fredag kl. 8.45 til ca.12.00 tager 6. og 7. klasse sammen med Marianne og Tine til  
Hjemly Friskole, hvor vi skal se deres musical.  
Man skal medbringe en lille taske med drikkelse og madpakke, så man kan klare sig, indtil 

vi er retur igen       

Vi kører i bus derover. 
Hilsen Marianne og Tine 
 
Tusind tak 

Tusind tak for gallafest og hockeystævne       

- Tak til jer unge mennesker i 7.-9. klasse, fordi I ville lege med og bakkede op om 

begge arrangementer. 

- Tak for alle sponsorgaverne. Fantastisk hvor mange forældre, der tænkte på os og 

kom med fine gaver – også selvom man ikke selv har børn i 7.-9. klasse 

- Tak til forældrene, der kom og så lancier og efterfølgende hjalp til med oprydning og 

opsætning af hockeybane 

- Tak for en super god stemning, hvor vi nød, at vi atter kunne været samlet igen. Det 

giver energi       

Mange hilsner fra personalet 
 
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. 
 
 
Fællesspisning torsdag den 5. maj 
Fællesspisningsudvalget har fundet en dato til næste fællesspisning, som er torsdag den 
5. maj kl. 17.30 - 19.00. Sæt gerne kryds i kalenderen, der bliver lavet en invitation hurtigst 

muligt.       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


