
 
 

Tirsdagsnyt den 07-02-2023 
 
 
Kommende aktiviteter: 
 
D. 7. februar 9. klasse fremlægger projekt kl. 17.30.  
D. 9. februar Fastelavnsfest 4.-6. klasse 18.00-20.30 
D. 10. februar  Fastelavnsfest 0.-3. klasse 
D. 4. marts                      Forældrefest kl. 18.00 
Uge 10 8. klasse i UU-forløb hele ugen sammen med enten Tine eller Sigurd 
D. 9. marts Intromøde Mini-Spiren kl. 17.00 
 
 
Velkommen til…. 

Sofie, som er startet i 8. klasse. Vi håber, du og din familie falder godt til       

 

Stort tillykke til Maria 

Maria venter sig og skal på barsel til sommer. Bonusoplysning til 8. klasse: Hun når at føre jer til 

prøve i håndværk/design, inden hun går på barsel       

 

Projektfremlæggelse i 9. klasse 

Første halvdel var igennem i går – resten skal fremlægge i aften kl. 17.30. Her er de  

forældre, hvis børn skal fremlægge, samt hele 8. klasse inviteret. 

 
Fastelavnsfest for 4.-6.kl.  
Så er det tid til fastelavnshygge. Kom og slip din indre brandmand, enhjørning eller heks fri. Kom 

smuk, kom grim, kom sjov, kom anderledes, kom med..... 

Festen løber af stablen torsdag d. 9.2 kl. 18-20.30.  

Vi slår katten af tønden og kårer kattekonge og dronning.   

Bagefter er der disko og sjove lege med præmier. 

Der er mulighed for at købe drikkelse, slik og chips. Man må max medbringe 30 kr.  

Vel mødt. 

 

Fastelavnsfest for 0-3 klasse 

På fredag i skoletiden skal vi fastelavshygge. Vi har lagt dagens program op på opslagstavlen. Vi 

glæder os til at fastelavnshyggelege 

 

Torsdagstoast i Spiren. 

Igen på torsdag har vi toastdag. Så husk at sende en toast afsted med dit barn denne dag😊 

 
Forældrefest d. 4. marts – Tilmeldingen er stadig åben! 
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. 



  



 
 
 
 

 


