
 
 

Tirsdagsnyt den 25-10-2022 
 
Kommende aktiviteter: 
 
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 
D. 11. og 12. november Personalet skal på pædagogisk weekend. Skoledagen slutter 12.00 
 
 
 
Bemanding på kontoret onsdag og torsdag i denne uge. 
Da ledelsen samt sekretær er på budgetseminarie onsdag og torsdag, vil det være de ansatte, der 
passer telefon og står for morgensang disse 2 dage. Der vil være en ansat på kontoret fra 7.30-
8.15 begge dage, og ellers kan det være en god idé at ringe til Spiren på 63900102 eller på 
lærerværelset på 63900103. 
 
 
Hjælp søges i Spiren 
Fredag d. 11. november skal hele personalet deltage i pædagogisk weekend. Skoledagen slutter 
derfor kl. 12.00. Vi efterlyser derfor forældre, der har lyst til at ”overtage” Spiren fra 12.00-16.30, 
så vi kan tage af sted HELE personalet.  
Har I mulighed for at hjælpe, må I meget gerne hurtigst muligt give besked til Spiren. 
Har man mulighed for at hente sit barn tidligt denne dag, vil det være dejligt ☺ 
 
 
SPIREN BY NIGHT. 
Så er det på torsdag, at vi skal have et par (u)hyggelige timer sammen. Vi håber nogle af jer vil 

bage kage, som vi kan hygge os med  

Bedste hilsner fra os i Spiren. 

 
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. 
 
Kahoot-koncert 
Onsdag d. 26/10 skal 3. og 4. klasse deltage i en stor Kahoot-koncert i Odense sammen med en 
masse andre elever. Vi er væk næsten hele dagen og giver koncert kl. 18.00 i Odeon. 
 
Delvis solformørkelse 
I dag var der delvis solformørkelse, og det skulle vores elever jo ikke gå glip af. Der var indkøbt 50 
solformørkelsesbriller, så eleverne på skift kunne komme ud og se den. Desværre var vejrguderne 
ikke helt med os, så det var ikke den nemmeste opgave at få øje på solformørkelsen – men vi 

gjorde et forsøg       

 
 
 



Klassekasser: 
Der er stadig nogen, som mangler at få indbetalt de aftalte 300 kr. til klassernes klassekasser, så 
tjek venligst om I har huske det og indbetal gerne til jeres barns klasse på følgende kontonummer 
og mrk. navnet. 
 

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 
 
 

 


