
 
 

Tirsdagsnyt den 10-05-2022 
 
Kommende aktiviteter: 
 
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. Se mere info under 

punktet Kulturdage. 
25. maj 9. klasse har sidste skoledag 
31.maj -2. juni 8. klasse har valgfagsdage 
1. -2. juni 9. klasse skal til prøve i dansk 
8. juni Trafikdag 
9. juni Forældremøde kl 17.00 for kommende 0. klasse (Dvs de 

forældre, der har børn, der går i Mini-Spiren nu)  
10. juni Reception for Tine 
15.-16. juni 9. klasse skal til prøve i engelsk 
 
 
 

  Hatte-temadag for 0.- 3.kl.      
 
Så er det i morgen onsdag, at 0.-3.kl. skal have hatte-temadag. Alle møder ind til normal 
tid. Alle medbringer en hat, som udover at gøre dagen festlig også skal bruges i forskellige 
sammenhænge.  
I løbet af dagen skal vi lege, hygge og spise pølsehorn og pizzasnegle sammen.  
Kl. 12 skal vi opleve Honningbandens Hatteteater, som er et improvisationsteater med 
hatte, historier og brug af publikum.   
Vi glæder os til en sjov og hyggelig dag og takker mange gange for bagværk.  
 
Anette, Christine, Marianne, Irene og Louise 
 
 
Kulturdage onsdag den 18. maj – lørdag den 21. maj 2022 
 
I næste uge omlægger vi skemaet til emnedage som munder ud i en kultur/markedsdag   
Eleverne bliver inddelt på forskellige værksteder, hvor de skal producere ting og 
underholdning til lørdagen.  



Da lørdag er en skoledag, er det vigtigt at klasselæreren får besked i denne uge, hvis en 
elev ikke har mulighed for at deltage, da nogle af værkstederne er afhængige af elevens 
tilstedeværelse lørdag.  
Vi håber, så mange som muligt dukker op og tag gerne familien og naboen med til en 
hyggelig markedsdag, som foregår i tidsrummet 10.00-13.00..  
Der er mulighed for at købe mad og drikke og der vil være en masse aktiviteter på 
pladsen.  
 
Mødetid i næste uge:  
Onsdag – fredag  Mini Spiren, 0. og 1.kl kl. 8.00-12.50 
Onsdag – fredag  2. – 8. kl.  kl. 8.00-13.35 
Lørdag   Mini Spiren – 5. kl.  kl. 10.00-13.00 
Lørdag 6., 7., og 8. kl. møder  kl. 9.00- ca. 14.00. Arrangementet slutter 

kl. 13.00, men 6.-8. klasse skal hjælpe med oprydning. Forældre 

er selvfølgelig også velkomne til denne aktivitet        

 
 
Efterlysning  
Vi efterlyser legetøj til en ”loppebod” til markedsdagen. Hvis man derfor har intakt legetøj, 
der ikke længere bruges, må man aflevere det på kontoret – tusind tak ☺  
 
 
 
Stort tillykke til……….. 
Amalie, Anna, Asger, Caroline, Daniel, Emma, Frederik, Jonas, Lærke, Malou J, Malou K, 
Maya, Mille, Signe, Sophias, Tobias, Victor, Vilhelm og William, der alle 19 skal 
konfirmeres i Nr. Lyndelse Kirke på fredag kl. 9.00 
 
 
Også stort tillykke til: 
Ida, der samme dag skal konfirmeres i Højby Kirke kl 11.15 og Anton, der også samme 
dag skal konfirmeres i Odense Valgmenighedskirke kl 10.00. 
 

Vi håber, I og jeres familier får en rigtig dejlig dag       

 
Før- konfirmation 
På torsdag afholder 7. klasse en generalprøve på deres konfirmation, selvom det nok 

bliver en lidt anderledes en af slagsen       De har trukket ”roller” og fået nogle opgaver, 

som de har arbejdet med i dansk – fx har de skulle skrive tale, lave sang, lave 
underholdning m.m., som de skal bruge til konfirmationsfesten, og som passer til den rolle, 
de har trukket. Vi starter dagen med at lave mad i skolekøkkenet, og efterfølgende holder 
vi konfirmationsfest i klassen.  
 
Invitation til Tines 25-års jubilæum fredag den 10.06.2022 kl. 14.00 – 17.00 
Se venligst invitation nederst i tirsdagsnyt. Håber på at så mange som muligt vil deltage og 
fejre Tine.  
 
 



9. klasses sidste skoledag 
Onsdag d. 25. maj har 9. klasserne sidste skoledag.  
Vi har hørt rygter om, at 9. klasserne gerne vil mødes med personalet og 
resten af skolen fra kl. 10.05-11.35 denne dag, hvor de vil tage afsked med 
os. 
Vi ser frem til diverse taler, smukke ord, blomster m.m.  
Husk kleenex, kære 9. klasser ☺ 
Mange kærlige hilsner fra personalet 
 
 
Generalforsamling 

D. 7. april havde vi Generalforsamling på skolen, og tak til alle jer, der mødte op       

 
Følgende blev valgt til bestyrelsen: 
 

• Rene Hansen (far til Oliver i 3. kl og Clara i 0. kl) 

• Martin Harrison (far til Philippa i 2. Kl og Nayah i Mini-Spiren) 

• Merete Stenner Nielsen (mor til Ellen i 6. kl. og Ingrid i Mini-Spiren) 

Lars Jakobsen (Far til Gustav i 5. kl og Signe i 3. kl) og Lone Gøtche (Mor til Dicte i 0. kl) 
blev valgt til suppleanter. 
 
Bestyrelsen konstituerede sig på bestyrelsesmødet d. 4. maj:: 
Formand:  Katrine Bjørkholm (Mor til Anine i 4. kl og Dicte i 8. kl) 
Næstformand: Jesper Barslund (Far til Sophia i 6. kl, Sofus i 0. kl og Sigurd i Mini-Spiren) 
Kasserer: Flemming Jensen (far til Elisabeth i 8. kl) 
Protokolfører: Rene Hansen (Far til Oliver i 3. kl og Clara i 0. kl) 
Bygningsudvalg: Jesper Barslund (Far til Sophia i 6. kl, Sofus i 0. kl og Sigurd i Mini-
Spiren) og Rene Hansen (Far til Oliver i 3. kl og Clara i 0. kl) 
 
Mini-Spiren klassevenner 
Mini-Spiren har i denne uge haft besøg af 5. klasse, og onsdag bliver de præsenteret for 
deres kommende klassevenner, hvorefter vi skal hygge med fælles aktiviteter. Det bliver 
så spændende! 
 
 
 
 
 
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. 
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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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