
 
 

Tirsdagsnyt den 03-05-2022 
 
Kommende aktiviteter: 
 
4. maj  9. klasse til prøve i retskrivning og læsning 
9. maj  Skolernes sangdag 10.30 
13. maj  7. klasse skal konfirmeres  
16. maj  7. klasse: Blå mandag 
Uge 20:  9. klasse på lejrtur til Berlin sammen med 

Henriette og Jens 
21. maj Markedsdag 10.00-13.00. Nærmere besked følger… 
25. maj 9. klasse har sidste skoledag 
 
På mandag d. 9. maj er vi med i "Skolernes sangdag". Skoler fra hele landet synger 
sammen kl. 10.30, og forældre/bedsteforældre er også meget velkomne til at komme ned 
på skolen og synge med os. Hvis I får lyst til at tjekke sangene ud, så finder I dem her: 
https://skolernessangdag.dk/sange/ 

Måske ses vi? 🙂 

 
Kh Marianne og Camilla 
 
 
 
ROLLESPIL I SKOVEN 
På torsdag går hele spiren i skoven og laver rollespil. Minispiren til og med 3. klasse går i 
samlet flok derned.  
Vi går lidt over et og er tilbage på skolen igen omkring kl. 15.45. Skal dit barn hjem før, må 

du en tur i skoven. Hvis du tør.  
 
Vi håber meget, at så mange som muligt er i Spiren den dag - det er bare sjovere når vi 
kan sætte holdene dernede i skoven. 
 
Der sker ikke andre ting i Spiren den dag. Alle børn og voksne er altså i skoven.... og vi 
glæder os. 
 
Fripladstilskud 2022-2023 
Det er nu muligt at søge om fripladstilskud for skoleåret 2022-2023 til både skole og SFO. 
Hvis man vil søge om andel i tilskudsbeløbene, SKAL man henvende sig til kontoret og få 
udleveret et ansøgningsskema.  
Det er den enkelte families indkomst, der er bestemmende for, om man kan tildeles 
tilskud.  
Ansøgningsskema i udfyldt stand skal være kontoret i hænde senest den 1. september.  
Fordeling af tilskuddet vil finde sted i januar 2023. 
 
 
 

https://skolernessangdag.dk/sange/


Refusion af buskort 
Som tidligere år ydes der tilskud til skolebuskort til refusions-
berettiget elever. 
Til brug for dette bedes I sende kvittering for betalt buskort samt 
konto nr. til indsætning af beløbet senest 13. juni. 
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