
 
 

Tirsdagsnyt den 13-09-2022 
 
Kommende aktiviteter: 
 
D. 14. september Forældremøde i 2. klasse kl. 17.00 
D. 15. september  Fagdag 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 Louise 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 
 
 
Smil fotografen kommer…. 
Så er det blevet tid til nye skolefotoer. Fotografen kommer derfor d. 12. og 13. oktober  
 
 
Husk at skoledagen slutter 12.00 d. 16. september. 
Vi mangler stadig en forælder eller to, der kan være i Spiren denne dag, da det ellers vil betyde, at 
der vil være personale, der ikke kan komme med til den pædagogiske dag, hvilket vil være rigtig 
ærgerligt. Så har man mulighed for at hjælpe, må man meget gerne hurtigst muligt give besked til 
Spiren. 
 
Har man mulighed for at hente sit barn tidligt denne dag, vil det også være en hjælp ☺ 
 
SPIRENYT. 
På onsdag står det igen på toastdag i spiren. Så husk, at sende en toast med dit barn denne dag. 
 
EFTERLYSNING. 
Vi er stadigvæk meget interesseret i rengjorte syltetøjsglas. Vi vil også være meget taknemmelige 
for, hvis I har blommer, æbler, pærer eller lign. Jo mere vi får, jo færre penge skal vi bruge på at 
købe ind. 
 
 
FAGDAG fredag d. 16. september 
2. kl. skal have en fagdag med matematik, hvor vi skal arbejde med emnet tid og aflæse klokken 
på et ur. 
Vi skal også prøve at fremstille vores egne ure, der kan bruges til at måle tid. 
 
4. kl. skal have lidt idrætslignende aktivitet (idrætstøj er ikke nødvendigt), lidt dansk samt socialt 
og hyggeligt samvær.  
Vi skal spille Goal-ball, som egentligt er et spil for svagtseende/blinde. Det er Kim, vores 



"praktikant" som skal lære os dette spil. Halvdelen af klassen spiller, mens den anden halvdel 
arbejder med dansk. Kl. 12 går vi alle hjem til Louise og hygger. Klassen er retur på skolen kl. 
13.35. 
 
7. kl. i håndværk og design skal de sy på maskiner, og i musik skal de lave sammenspil. 
 
9. kl. vil omhandle uddannelsesvejledning med udgangspunkt i øvelser på ug.dk og 
uddannelsesportfolio. Herudover vil der blive fokus på færdighedsregning og den mundtlige prøve 
i matematik. 
 
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. 
 
Forældrefest 
Se den festlige invitation til forældrefest d. 4. marts kl. 18.00, som er vedlagt som bilag. 
 


