
 
 

Tirsdagsnyt den 11-10-2022 
 
Kommende aktiviteter: 
 
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. 26. oktober                 3 og 4 klasse synger med i kor. Koncert i Odense 
D. 27. oktober Kulturel rygsæk 5. klasse 
 Spiren by Night 
D. 2. november               Kulturel Rygsæk for 6. klasse 
D. 3. november               Åben skole kl. 16.00 
 
 
Motionsdag 
Så er det på fredag, vi skal løbe!  
Dagen starter med forskellige aktiviteter og lege, inden 0.-6. kl. skal ud på ruten. 7.-9. kl. har enten 
mulighed for at spille hockeyturnering eller løbe. Husk, tøj der passer til vejret.  
Tak til de forældre/bedsteforældre der har meldt sig under fanerne som "trafikposter" således at 
vores børn kan komme sikkert rundt på ruten. (Vi mødes på lærerværelset kl. 10.10) 
Vi efterlyser stadig vagter til motionsdagen. Vi håber, at der er flere, der har tid og lyst til at 

hjælpe - det bliver selvfølgelig godt vejr, og der vil være varm kaffe til termokoppen        

 
Dagens program: 

08.00 - 08.15  Morgensang 
08.15 - 09.45 Aktiviteter 
09.45 - 10.15 Frikvarter og spisning 
10.15 - 10.30 Opvarmning 
10.30 - 12.00    Motionsløb 
12.00 - 12.20  ”opsamling” i klasserne – indsamling løbskort 
12.20 - 12.35 Frikvarter og spisning  
12.35 - 12.50    Afslutning i salen 
  
Vi ses til en sjov og aktiv dag! 
 
 
 
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. 



 
 
Klassekasser: 
Der er stadig mange, der mangler at få indbetalt de aftalte 300 kr. til klassernes klassekasser og 
det samme gælder indbetaling til lejrtur eller andre arrangementer, så tjek venligst om I har huske 
at får betalt til jeres børns klasser på følgende kontonummer: 
 

0. klasses klassekonto nr. 4366-13225826 
1. klasses klassekonto nr. 4366-13225834 
2. klasses klassekonto nr. 4366-13225702 
3. klasses klassekonto nr. 4366-13225710 
4. klasses klassekonto nr. 4366-13225737 
5. klasses klassekonto nr. 4366-13225745 
6. klasses klassekonto nr. 4366-13225753 
7. klasses klassekonto nr. 4366-13225761 
8. klasses klassekonto nr. 4366-13225788 
9. klasses klassekonto nr. 4366-13225796 

 
Kh. Kontoret/Helle 
 
 



 


