
 
 

Tirsdagsnyt den 21-03-2023 
 
Kommende aktiviteter:  
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 film-nominering 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 
D. 11. april:   Mini-Spiren starter 
D. 13. april  Generalforsamling kl. 17.00 
 
 
 
SPIRENYT.  
Uge 11 og 12 står i temaugens tegn.  
Denne gang skal vi lave kunstværker. Værkerne kan både være noget der opstår i sløjd, billed- 
kunst eller i Spirelokalet.  
FERNISERING I SPIREN. 
Gå ikke glip af denne begivenhed på fredag fra kl 14 til 15. Det vil være mulighed for at nyde lidt til 
ganen imens I, i rolige omgivelser kan nyde de værker, som jeres børn har lavet i temaugerne. Vi  
har været inspireret at temaet "eventyr" under processen. 
De bedste hilsner fra os i Spiren 
 
Efterlysning. 
De lege-glade børn i mini-spiren og 0. klasse drømmer om noget ”nyt” brugt legetøj. 
Der findes meget fedt legetøj, men det vi mangler lige nu er: 

➢ Littlest pet shop 

➢ Biler 

➢ Diverse figurer (evt. dyr) 

➢ Barbie 

 
Uge 13 – emneugen 
 
Så er det i næste uge vi vender op og ned på tiden. Stedet er det sammen, men hvordan var det 
egentlig at gå i skole i gamle dage, da Nr. Lyndelse Friskole var en ung friskole? Vores søde børn 
skal gennem 3 tidslommer. De skal møde skoletid med anderledes fag, gamle læringsmetoder, 
lærere i nye roller….. Hver tidslomme vil føre os gennem tiden til den skole vi kender i dag.  
Vi glæder os til at rulle tiden baglæns i selskab med jeres børn. 
 
Skolen fylder 150 år 17. maj 

Det skal selvfølgelig fejres og over flere dage 😊 

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. 
 


