
 
 

Tirsdagsnyt den 06-09-2022 
 
Kommende aktiviteter: 
 
D. 5.-9. september: 7. klasse på lejrtur sammen med Jens og Marianne 
D. 7. september SSP-forældremøde for 4. klasse fra 17.00 til ca. 18.00 
D. 8. september Forældremøde i 6. klasse kl. 17.00 
D. 14. september Forældremøde i 2. klasse kl. 17.00 
D. 15. september  Fag dag for alle klasser fra 8.15-13.35 
D. 16. september Hele personalet skal deltage i Fælles Friskoledag for kommunens 

friskoler. Skoledagen slutter derfor kl. 12.00. 
D. 19. september SSP kommer til 6. klasse kl. 10.05 og snakker med klassen om ”Mobil og 

net-etik, samt det gode teenager-liv” 
D. 20. september            2. klasse er på tur til Øhavsmuseet med Kulturel Rygsæk 
D. 21. september            3. klasse er til tur til Øhavsmuseet med kulturel Rygsæk 
D. 21. september SSP-forældremøde for 6. klasse fra 17.00 til ca. 18.00 
D. 26.-28. september 3. klasse på lejrtur sammen med Andreas og Irene 
D. 26.-30. september 9. klasse lejrtur sammen med Henriette og Jens 
D. 28. september 6. og 7. klasse starter på skolekomedie kl. 12.05 
D. 30. september Kulissefredag fra kl. 15.00 for 6. og 7. klasse samt forældre.  
Uge 40: 0.-5. klasse har emneuge 
 6.-7. klasse laver skolekomedie 
 8. klasse laver projektopgave 
 9. klasse er i praktik 
7. oktober Skolefest for alle elever, forældre og søskende kl. 18.00-21.00 
 
SPIRENYT. 
På onsdag laver vi mad på bål. 0. og 1. klasse har lige lært lejrbålssangen "Vi har lejrbål her" i 
deres fælles musik time - så den kan vi jo passende synge imens;-) 
 
Og så en lille efterlysning......  Vi har snart sylteuge og har i den forbindelse brug for små rengjorte 
syltetøjsglas UDEN mærkater på. REMINDER...... 
 
Vi mangler stadigvæk hjælp 
Så er der ikke længe til, at vi sammen med de øvrige friskoler skal ud og blive klogere. Er der en 
forældre eller to der melder sig på banen, til at passe børn i Spiren fredag d. 16. september fra  
kl. 12.00-16.30. Der er kun 1 forældre der har meldt sig klar sammen med Victor og Signe,  
det er lige lidt nok 
 
Tusind tak til alle jer, der deltog i lørdags. 
Vi fik lavet rigtig mange gode ting på vores arbejdslørdag, samtidig med at det var hyggeligt at 
være sammen, og fantastisk at så mange dukkede op – også efter tilmeldingsfristen. 

Så en stor tak herfra 😊 

 
Afsked med Lene 
Onsdag d. 21. september har Lenes sidste arbejdsdag på Nr. Lyndelse Friskole, hvorefter hun går 
på efterløn. Vi tager afsked med hende i forbindelse med morgensang denne dag. 
 
Indbetaling til klassekassen 
Indbetaling til klassekasserne skal ske senest d. 20. september. Det er 300 kr. pr klassekasse. 
Kontonummeret findes på Intra under dokumenter og herefter under klassedokumenter. 
 
 


