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Fredagsbrev d. 21. juni 2019 (www.fritime.dk) 
Fælles Bestyrelses nyt: 

Så nærmer skoleåret sin afslutning. I bestyrelsen arbejder vi lige nu især med at 

færdiggøre fysiklokalet, indkøb af ny legeplads, tilbygning til børnehaven med ny 

garderobeafdeling.  

Ligeledes har vi indgået et samarbejde med FLUIF om udnyttelse af FLUIF ’s gamle 

fodboldarealer. 

 

God sommer til alle, håber vi ser til fælles skoleafslutning torsdag d.27-6 kl.18.00 

 

På bestyrelsens vegne 

Søren Rasmussen 

 

Klasselæreruge 

9.årg. er kommet godt igennem eksamensforløbet og kan igen slutte sig til den virkelige 

verden i den kommende uge.  
 

Ugens program kommer til at se således ud, medmindre der er kommet særlige beskeder fra 

klasselærere: 

Mandag - onsdag:  

• Klasselærerdag kl. 8.10-12.50 

 
Torsdag 27/6:  

• 8.10    Morgensamling 

• 8.30    Afslutning i klasserne 

• 10.15 Fælles aktiviteter 

• 11. 00 9. årg udfordres i vandkamp, rundbold e.l.  

• 11.50 Afslutning 
 

 Fredag 28/6: 8.10 –ca. 13. 

• 7. klasser møder til rundstykker 8.10 og gør herefter skolen sommerklar sammen med 

lærerne. 

 
Afslutningsfest for alle skolens familier torsdag d. 27. juni kl. 18.00 

Vi slutter samlet af torsdag aften, hvor der er opstillet borde i skolegården til fælles spisning og 

MEGA-KAGEBORD.    

Der vil være forskellige små indslag og en samlet afsked med vores ældste elever.   

Det hele organiseres således:   

• 3. årgangs forældre mødes inden og stiller borde, stole, telt op og rydder op efter 
arrangementet.   

• Hver familie medbringer mad, drikkevarer, kaffe og tallerkener/bestik mv. til sig 
selv. Hver familie medbringer en kage til stort fælles kagebord.  

• Alle Spirer-familier er naturligvis meget velkomne til at deltage!!!!!  

• Programmet for aftenen: Middag, afsked med 9. kl.’s elever, indslag, kagebord!! i 
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nævnte rækkefølge. 

 

X/Y-FAKTOR onsdag kl. 8.10 

• Elevforum har arrangeret X/Y-FAKTOR onsdag morgen, hvor talenterne og 

ihærdigheden skal stå sin prøve. Man er selvfølgelig velkommen til at være 

tilskuer, hvis man kan passe det sammen med arbejdstiden. Vi regner med at det 

er mellem kl. 8.10 – 10 cirka😊 
 

Klasseinfo  

Mellemtrin 3.-5. årg. 

• 3.- 4. og 5. årg, overnatter på skolen tirsdag til onsdag 

Overbygning 9. årg.’s Bjærgefest 

• Mandag aften holdes der afslutningsmiddag for elever, forældre og lærere 

 

SFO 
 

Sommer og sol 

Det er blevet sommer, og vi er meget ude. Vejret er dog meget omskifteligt disse dage – husk derfor 

at tjekke garderoben! Sørg gerne for, at der er mulighed for at skifte til noget let og luftigt tøj, 

shorts, t-shirt, sandaler, evt. en tynd langærmet osv. på de dage, hvor vejret viser sig fra sin bedste 

side.  

Husk at sfo’en ikke har solcreme til rådighed, vi opfordrer derfor til at i smøre børnene ind om 

morgenen, og at I har en creme til at ligge i garderoben. Vi ser gerne, at børnene som udgangspunkt 

selv kan smøre sig ind, men vi skal selvfølgelig nok hjælpe til hvis det bliver nødvendigt.  

 

Glemt tøj 

Der er rigtig meget glemmetø,j der ligger og venter på at blive hentet. Vi lægger tøjet frem fra i dag 

fredag til torsdag næste uge (d.27/6) – herefter bliver tøjet pakket væk og doneret til Røde Kors-

containeren.  

 

Tweens 

• Onsdag d. 26. juni tager tweens og nogle fra indskolingen på cykeltur. Vi kører fra skolen 

umiddelbart efter vi har spist og er tilbage på skolen omkring 15.30. De børn, fra indskoling, 

der skal med får besked herom. 

 

• Torsdag d. 27. juni er der sommerafslutning for tweens – vi hygger med pizza! 

 

Madplan: 

Mandag – Hotwings med coleslaw 

Tirsdag – Pølsemix 

Onsdag – Æggekage med skinke og salat 
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