
 
 

Tirsdagsnyt den 21-02-2023 
 
 
Kommende aktiviteter:  
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 
Uge 11 8. klasse laver filmprojekt 
D. 13. marts Musikskolen giver koncert for 0.-6. klasse 
Uge 11 og 12 Spiretemauge 
D. 17. marts Kulturel rygsæk for 9. klasse 
D. 20. marts Volleystævne 7.-9. klasse 
D. 23. marts 8. klasse samt familie har filmnominering kl. 17.00 
D. 25. marts 5. klasses forældre har arrangement 
Uge 13  Emneuge for hele skolen i anledning af skolens fødselsdag 
D. 31. marts Kulturel rygsæk for 0. klasse 
 
 
Skolen fylder 150 år 17. maj 

Det skal selvfølgelig fejres og over flere dage 😊 

Uge 13 vil vi fejre skolens fødselsdag med en emneuge for hele skolen. Emneugen vil omhandle 
skolens udvikling gennem tiden. 
D. 13. maj vil der være et arrangement for skolens elever, forældre, søskende, ansatte, gamle 
elever m.m. Dette foregår i tidsrummet 10.00-13.00.  
Samme dag vil der være en voksenfest om aftenen for forældre, ansatte, ”gamle” elever, tidligere 
ansatte, skolekreds m.m., så sæt stort kryds ved denne dag 
D. 17. maj vil vi selvfølgelig også fejre skolens fødselsdag. Det vil blive i skoletiden og for skolens 
elever og ansatte. 
 
Forældrefest 2023 er en realitet - og vi glæder os!!  
Tak for alle de mange tilmeldinger - vi er SÅ glade for, at så mange har lyst til at deltage i vores 
forældrefest.  
Dørene åbner kl. 18.00 
Vi starter med velkomstdrink, herefter vil den store mexikanske buffet være klar. Baren er åben 
hele aftenen og sælger mexikanske øl, vin, drinks og sodavand til meget rimelige priser. DJ'en 
spiller fra kl. 22-01.  
Vi ses!!!  
Festlige hilsner fra 8. klasses forældre.  
 
8. klasse i brobygning 
I uge 10 sender vi 8. klasse ud på ungdomsuddannelserne. Hver dag i denne uge skal eleverne 
møde ind på en ny ungdomsuddannelse. De vil møde gymnasiet, handelsskolen, højere teknisk 
eksamen, erhvervsuddannelserne og Korinth landbrugsskole. Det er en god uge, der sætter godt 
gang i tankerne om de mange muligheder, der er for at vælge den ungdomsuddannelser, der kan 
passe bedst til det man, som ung, går og drømmer om. Ugen er arrangeret i samarbejde med UU-
centret og vores UU-vejleder. 
 
 

 

  

 



  



 
 



 
 

 


