
 
 

Tirsdagsnyt den 24-05-2022 
 
Kommende aktiviteter: 
 
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 for 0.-8. klasse fra 8.00-13.35 
9. juni Forældremøde kl. 17.00 for kommende 0. 

klasse (Dvs. de forældre, der har børn, der går i Mini-Spiren  
10. juni Reception for Tine 
15.-16. juni 9. klasse skal til prøve i engelsk 
16. juni Forældremøde 0. klasse 
23. juni Dimission 9. klasse ca. 19.30 
24. juni Sidste skoledag fra 8.00-12.50 
25. juni Sommerferien starter. Spiren har åben i uge 26, 27 og 31. 
8. august Første skoledag fra 8.00-11.00 
 
 
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 
 
 
Tak for en hyggelig markedsdag 
Det var dejligt at mærke den opbakning, der var til vores markedsdag, og dejligt at så 
mange kiggede forbi. 
Tak til alle jer elever, der har knoklet løs, så alle både kunne blive underholdt, mætte og 
købe nogle fine ting med hjem. 
 
 
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 
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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. 
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