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Nyhedsbrev 

 

Nyt fra ledelsen 
Vi havde en vellykket arbejdsdag d. 25. 
April, stor tak til de forældre og elever 
der hjalp, og var med til at gøre dagen 
hyggelig og arbejdsom. Der blev pudset 
vinduer på hele skolen. Malet træværk, 
lagt flis, syet fatboys og meget mere. Som 
altid var støtteforeningen behjælpelige 
med mad, kaffe og kage. 

Mandag d. 4. Maj byder vi velkommen 
til Spirerne. Vi glæder os til at lære de 
nye børn og forældre at kende. 
Velkommen til vores skole. 
 
10. maj afholdes   
foreningernes dag, Programmet lægges 
på intra under "nyt fra". 
 
Det er også ved at være eksamenstid for 
9. Klasserne. Det bliver en spændende 
periode, både for elever og lærere. De 
ønskes held og lykke. 
 
Skriv mandag d. 18. Maj i kalenderen, 
der kommer bandet Kris Herman, og 
spiller for os her på skolen. Det er en 
koncert vi vandt på vilde vulkaner sidste 
år. Koncerten bliver fra kl. 15.30 – 16.30 
mere info kommer på intra. 
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Nyt fra SFO/KLUB 

Vi tager som sagt imod de nye spire- børn mandag d. 4. maj, 

de har alle været på besøg forinden, og skolens elever har været 
fantastiske til at tage imod, byde velkommen og tage sig af de små 

nye. 

 

Legepatruljen skal d. 8. maj på en velfortjent tur til Gerlev legepark. Det er sammen 
med andre legepatruljer fra skoler på Sjælland. De har hele året gjort et stort stykke 
arbejde, været inspirerende og ansvarsfulde. 

Legepatruljen vil i maj /juni bruge sit krudt på spirerne, men alle er selvfølgelig 
velkommen til at lege med, hver tirsdag og torsdag i spisefrikvarteret. 

Det er skønt at det gode vejr trækker flere børn ud. Vi nyder foråret, og hver torsdag 
er der bål, af og til også lækkerier i form af supper  osv. 

I skrivende stund, er vi ved at planlægge koncerten d. 18. maj, samt årets vilde 
vulkaner.  

I den kommende måned, skal vi også afholde klubmøde for 4 -9 klasse, så de kan være 
medbestemmende på hvilke aktiviteter der skal afholdes forår/sommer. 

Mvh Sfo/klub personalet 

 


