
 
 

Tirsdagsnyt den 17-05-2022 
 
Kommende aktiviteter: 
 
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 
 
 
 
 
Kulturdage onsdag den 18. maj – lørdag den 21. maj 2022 
 
Som nævnt på sidste tirsdagsnyt omlægger vi skemaet onsdag til fredag til planlægning af 
vores 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 senest onsdag 
morgen, 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 ☺  
 



 
 
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 
 
 
Afslutningshygge for 4. klasse. 
Onsdag d. 1. juni holder vi afslutning for 4. klasse. Det er fra kl. 16.30-18.30. 
Vi glæder os til at hygge et par timer sammen med jeres skønne børn. 
Bedste hilsner 
Os alle i Spiren 
 
 
 
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. 
 
 

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. 
 

 
 
 
Velkommen til Ayda 
Der er startet i 3. klasse. Ayda er tvillingesøster til Adrian, som allerede går i klassen. Vi 

håber, du falder godt til       
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