
 
 

Tirsdagsnyt den 04-10-2022 
 
Kommende aktiviteter: 
 
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 
12. oktober Forældremøde i 3. klasse kl. 17.00 
D. 12. og 13. oktober Fotografen kommer………. 
D. 14. oktober Motionsdag 8.00-12.50. 
D. 27. oktober Kulturel rygsæk 5. klasse 
 Spiren by night 
 
 
 
 
 
Stort tillykke til Henriette fra Spiren 
Henriette fylder 50 år d. 7. oktober. Vi fejrer hende til morgensang mandag d. 10. oktober. 
 
Velkommen til Bella 
Bella er startet i 1. klasse. Vi håber, du og din familie falder godt til her på skolen. 
 
 
SHANES VÆRKSTED. 
I næste uge skal vi igen have gang i de krøllede hjerner og være kreative. Derfor eftersøger vi  
med lys og lygte skrammel (for nogen - guld for andre) så vi rigtig kan give den gas. 

Vi vil særligt gerne have dippedutter og dikkenoter  
På forhånd tak, 
Værkstedshilsner fra os i Spiren. 
 
 
Motionsdag 
Vi efterlyser vagter til motionsdagen fredag d. 14. oktober. Vi mødes 9.45 på lærerværelset, og 
forventer at være færdige senest 11.30.  
Vi håber, at der er nogle, der har tid og lyst til at hjælpe - det bliver selvfølgelig godt vejr, og der vil 
være varm kaffe til termokoppen:) 
 
Kh Irene, Dorthe og Camilla 
 
Skolekomedie 
6 og 7 klasse arbejder hårdt og målrette på at lave en god og flot forestilling. Stemningen er god 
og humøret i top. Vi glæder os til at fyre vores skolekomedie af. Vi har brug for hjælp til sminkning 
fredag formiddag fra kl. 8.30-9.30 og igen fredag eftermiddag kl. 16.30-17.30. 
 
Skolefest 
Fredag d. 7. oktober er der skolefest fra kl. 18.00-21.00. 
Skolefesten er for alle skolens børn, samt forældre og søskende. 
Traditionen tro starter skolefesten med 6.-7. skolekomedie. Derefter er der diskotek for alle og 
hyggerum med biograf for de mindste.  



Der vil være caféhygge for forældrene i salen, hvor der kan købes kaffe og kage. Menu består af 
pizza, tapas tallerken og pølsehorn. Det er 4. klasses forældre, som står for caféen.  
9. klasse står for diskotek samt salg af øl, vand og vin og 8. klasse står for biograf, hvor der også 
er mulighed for at købe slik.  
 
Vi ved af erfaring, at der kan være en del uro oppe foran scenen under forestillingen, hvilket kan 
være til gene for skuespillerne. Da vi også gerne vil have, at det bliver en god oplevelse for vores 
skuespillere og musikere, vil vi derfor gerne opfordre til, at børn, der har svært ved at sidde stille i 
længere tid, sidder sammen med deres forældre.  
 
Skolefesten er et indendørs arrangement. Tidligere år har vi desværre fået lidt klager fra naboer 
vedr. meget aktivitet udenfor. Tag en snak derhjemme med jeres barn om, at det er vigtigt, at de 
bliver indenfor. Vi har lavet en lille ”lufteplads” på basketbanen, hvor man kan trække frisk luft. 
 
Til skolefesten er børnene forældrenes ansvar hele aftenen. Det er derfor også vigtigt, at man ikke 
sender børn af sted til skolefest uden en forælder. Dette gælder dog ikke 8. og 9. kl., som har en 
særlig opgave til skolefesten. 
Vi vil gerne minde om, at rygeforbuddet på skolens grund gælder alle døgnets 24 timer, så der 
derfor heller ikke må ryges på skolens matrikel til skolefesten. 
 
Da vi ved, at mange kommer denne aften, bedes I tage hensyn, når I parkerer bilen. I bedes 
parkere sådan, at brede køretøjer også kan komme forbi ude på vejen – dvs. der kun må parkeres 
i den ene side af vejen. Skulle man have mulighed for at lade bilen stå hjemme, er det jo en 
fordel.☺ 
 
Vi ser frem til nogle gode og hyggelige timer sammen.  
 
Husk at medbringe kontanter til 8. klasses slikbod på fredag til skolefesten. Her kan ikke 
betales med mobilepay. 
 
 
Smil til fotografen……. 
Fotografen kommer d. 12. og 13. oktober og tager klassebilleder og portrætbilleder.  
Der kommer en plan ud på opslagstavlen med rækkefølgen på fotografering i løbet af denne uge. 
Der er også mulighed for søskendefotografering. Dette foregår d. 13. oktober. Man kan hente 
fotoseddel på kontoret, hvis man skal have søskendefoto. 
Eleverne får fotosedler med hjem i denne uge. 9. klasse får dem først med hjem på mandag, da 
de er i praktik i denne uge. Så vær opmærksom på, at vi allerede skal have sedlerne retur senest 
d. 12. oktober om morgenen.  
 
Åben skole d. 3. november fra kl. 16.00-18.00 
D. 3. november holder vi Åben Skole, hvor alle interesserede kan komme og se skolen. Der vil 
være forskellige værksteder, musikalske indslag, udstillinger m.m. Der vil ligeledes være mulighed 
for at snakke med ansatte, forældre og elever. 
Vi inviterer de kommende børnehaveklassebørn til denne dag, men I må meget gerne også 
opfordre andre, der kunne være interesserede i at se vores skole, til at kigge forbi. 
 
 
 



 


