
 
 

Tirsdagsnyt den 21-06-2022 
 
 
 
Kommende aktiviteter: 
 
23. juni Dimission 9. klasse kl. 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 
 
 
 

 

NYT FRA SPIREN.  
Onsdag d. 22. juni leger vi med hår. Vi skal flette, have perler og garn i håret - så medbring din 
egen hårbørste, så ser vi hvad der sker. 
Bedste hilsner os i Spiren. 
 
 
Fællesspisning torsdag d. 23. juni - aflysning: 
Vi bliver desværre nødt til at aflyse fællesspisningen denne dag, da det ikke har været muligt at 
samle ”et madhold”. Vi håber på og regner med, at denne hyggelige tradition får et stærkt come-
back næste år. 
 
 
Dimission d. 23. juni fra 19.30 til ca. 22.00 
Kære 9. klasse 
Jeres tid på Nr. Lyndelse Friskole er ved at være ved vejs ende.  
Tak for alle de mange gode år, vi har haft sammen og held og lykke fremover. 

Vi håber selvfølgelig, I vil komme forbi og hilse på en gang imellem.       

 
Inden I tager afsted, vil vi dog gerne tage ordentlig afsked med jer og jeres forældre.  
Derfor vil vi gerne invitere jer til dimission torsdag d. 23. juni kl. 19.30 Her vil 
være taler, sange m.m., og I skal selvfølgelig også have udleveret jeres 
eksamenspapirer. 
Vi ser frem til et par hyggelige timer sammen med jer og jeres familier. 
Med venlig hilsen 
Lærerne på Nr. Lyndelse Friskole 
 
 

På fredag er det sidste skoledag inden sommerferien 
Vi har derfor - som traditionen tro, en ret anderledes dag. Alle klasser møde til  
Morgensang som de plejer, hvorefter de går i klasserne og hygger med morgen- 
mad. Efter det første frikvarter skal hele skolen ud på et posteløb i blandede 
hold, og løse diverse opgaver. Efter anden pause mødes vi til afslutning i salen,  
hvor vi selvfølgelig vil synge feriesangen og ønsker hinanden god ferie.  
Skoledagen slutter klokken 12.50 



 
 
 
 
 
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. 
 
 
Afsked 
Torsdag morgen tager vi afsked med Karoline til morgensang, og fredag morgen tager vi afsked 
med Rikke, Peter og Lars ligeledes til morgensang. Tak til jer alle for jeres gode indsats og 
engagement. Vi sender jer de bedste ønsker for fremtiden. 
 
 
 

RIGTIG GOD SOMMER TIL ALLE. 


