
 
 

Tirsdagsnyt den 10-01-2023 
 
 
Kommende aktiviteter: 
 
Uge 3:  9. klasse har terminsprøver i ” De korte prøver” 
D. 17. januar Samtaler 6. klasse 
D. 18. januar Samtaler 6. og 0. klasse 
D. 19.- 20. januar Hockeystævne 7.-9. klasse 
D. 23. januar  Samtaler 3. klasse 
D. 24. januar 8. og 9. klasse skal ”Med skolen i biografen” 
D. 24. januar                   4. klasse skal på tur til Nordisk hus i Odense 
Uge 5: 9. klasse laver projektopgave. 
D. 30. januar Samtaler 1. klasse 
D. 31. januar Samtaler 3. og 4. klasse 
D. 6. og 7. februar 9. klasse skal fremlægge projekt 
D. 4. Marts                      Forældrefest kl. 18.00 
 
 
 

 

Stort tillykke til Liane. 
Liane fylder 40 år i dag. Hun er jo på barsel i øjeblikket, men der skal lyde et stort tillykke herfra 

😊 

 
Hockeystævne 7.-9. klasse 19.-20. januar 
Vi kan endelig genoptage vores årligt tilbagevende 24-timers 
hockeystævne mod Højby Friskole. Det afvikles fra torsdag d. 
19. januar kl. 09.00 til fredag d. 20. kl. 09.00, og i år spiller vi 
på udebane i Højby. 
Traditionen tro er der forældrekampe (både mix, herre og 
dame) kl. 19.00-20.00 og gamle elevkampe kl. 20.00-21.00.   
VI MANGLER STADIG HERRER TIL AT SPILLE 
FORÆLDREHOCKEY. I KAN HENVENDE JER TIL SIGURD 
Man er som forældre eller elev i følgeskab med forældre 
meget velkommen til at være tilskuer til stævnet. Vi glæder 
os til et godt stævne.  
Mange hilsner Jens, Dorthe, Sigurd 

 
 
 
Forældrefest d. 4. marts. 
Endelig kan vi holde forældrefest igen efter flere år med aflysninger pga. corona. Vi forældre fra 
8.kl vil så gerne se jer alle til en festlig aften med lækker mexicansk mad, musik, dans, drinks og 
en masse hygge, så grib muligheden for at få en god aften sammen med alle os andre forældre på 
skolen - vi har brug for opbakning til festen, da den ellers bliver aflyst. Se invitationen sidst i 
Tirsdagsnyt.  
Vi håber at se en masse af jer til en festlig og hyggelig aften. 
Mange festhilsner fra 
Forældrene i 8.kl. 
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