
  

  

Tirsdagsnyt den 29-11-2022  

  

  

Kommende aktiviteter:  

  

D. 30. november:            Samtaler 7. og 8. klasse  

Klippe/klistrer dag – nærmere besked følger  

D. 1. december:  Samtaler 8. klasse  

D. 2. december:  Fagdag for alle klasser. Dagen er fra 8.00-13.35  

d.  6. december:             Julevoksenven i Spiren  

D. 7. december:              Kulturel Rygsæk for 4. klasse  

D. 13. december:  Luciaaften fra 18.00 til ca. 20.00. Her optræder alle klasser, der har  

                                       musik, og 7.-9. klasses piger går Lucia.  

D. 14.-16. december:  8. klasse har valgfagsdage.  

D. 21. december:  Sidste skoledag inden juleferien. Skoledagen slutter 12.50  

D. 4. januar:  Første skoledag efter juleferien.  
  

  

Stort tillykke til Michelle.  

Michelle har fået job i en børnehave, og da det har været hendes store drøm at vende tilbage til  

jobbet som børnehavepædagog, ønsker vi hende stort tillykke med jobbet 😊 Michelle 

har sidste arbejdsdag hos os d. 22. december  

  

Stor tak til Kim.   

Vi har haft den fornøjelse at have Kim i praktik som lærer det meste af dette skoleår, men nu 

slutter Kims praktik desværre. Han har derfor sidste arbejdsdag d. 30. november.  

Vi har været superglade for at have dig her på skolen, Kim. Vi kommer til at savne dig og håber, 

du vil komme på besøg.  

  

Corona  

Flere spørger hvordan man skal forholde sig, hvis vi får Corona. En positiv test udløser 4 dage 

hjemme, gerne i isolation. Efter 4 dage, og når der kun er lette symptomer som kriller i halsen og 

let snue, kan man komme i skole igen. Hvis der fortsat er tydelige symptomer skal man blive 

hjemme til symptomerne er lette. Tjek sundhedsstyrelsens side for mere information:  

https://www.sst.dk/da/corona/hvis-du-har-symptomer_-er-syg-eller-smittet/hvis-din-test-er-positiv  

  

Klippeklistredag.  

I morgen er der klippeklistredag fra kl. 8.15-11.35. Der er almindelig undervisning derefter. Temaet 

er i år delt op, så den ene del af skolen har skovtema, og den anden del har is/sne-tema. Lærerne 

i klasserne vil sørge for, der er lidt lækkert at hygge med.   

Vi glæder os meget til at julehygge.  

Forældre og bedsteforældre er velkomne til at julehygge med os. Husk saksen og det gode 

julehumør.  

  

 

 

 



Spirenyt.  

Så er det lige om lidt, at vi har voksen-ven-dag i Spiren. Helt præcist er det tirsdag den 6. dec.  

Vi skal bage pebernødder, flette hjerter og lege i salen.  

Vi glæder os til et par hyggelige timer sammen.  

Julehilsner fra os i Spiren.  
  

Fagdage  

På fredag har alle klasser fagdag. Det er forskelligt hvad de enkelte klasser, og deres lærer har 

besluttet at arbejde med. Dagen giver mulighed for fordybelse i faget, og de opgaver jeres børn får 

glæden af at arbejde med. Herunder er eksempler på klassers fokus og fordybelse:  

 

0.kl. 

I 0.klasse skal der arbejdes med sproglig opmærksomhed. Vi skal lege, arbejde i vores bog, møde 

Ida og Emil på IPad og blive klogere på bogtavlyde, ord mv. 

Alle får brug for høretelefoner, så hvis man ikke allerede har nogle i klassen, så husk at få et sæt i 

tasken. 

 

2. klasse 

Vi skal i 2. klasse have musik det meste af dagen, men efter det store spisefrikvarter skifter vi 

musik ud med idræt. De skal derfor have idrætstøj med. Jeg glæder mig til en hyggelig dag med 

sø'e 2. klasse. 
  

3. klasse  

I 3. kl. skal eleverne fremstille deres egne brætspil. Eleverne skal aftale regler og navngive spillet. 

Nøgleordene for opgaven er samarbejde, kreativitet og bevægelse. Vi slutter dagen af med at 

afprøve spillene.   
  

4. klasse   

Vi sætter fokus på multiplikation og division. Vi besøger forskellige værksteder, der hver især vil 
hjælpe os til at blive multiplikations- OG divisionseksperter.  
  

5. Klasse  

Med udgangspunkt i klassens næste fællesroman - som i skrivende stund er hemmelig - skal vi 

arbejde kreativt med faget dansk hele dagen. Det kan dog afsløres, at det måske kommer til at 

handle lidt om planter...  
  

6. Klasse  

Vi skal have fokus på grænser. De grænser vi skal passe på ikke at træde hen over. Fagdagen 

stiller skarpt på danskfaglige, menneskelige og tryghedsskabende aktiviteter i form af film, tekster, 

praktiske opgaver og samlende samtaler.  
  

8. klasse  

Vi skal have en kombination af dansk og trivsel, så vi deler dagen lidt op. Vi skal i den første 

halvdel arbejde med dokumentargenren, og i den sidste halvdel skal vi arbejde videre med noget 

af det trivselsarbejde, som vi ikke nåede på trivselsdagene.  
  

9. Klasse  

Vi skal have en kombination af religion og historie. I religion skal vi arbejde med emnet 

"Messiasfiguren" med udgangspunkt i filmen "Matrix", og i historie skal vi arbejde med 

kildeanalyse med eksemplariske nedslag i forskellige kildemateriale  
  

  



 


