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Klasseinfo 
Tværs 

Sidste skoledag 

Vi har sidste skoledag på torsdag fra kl. 8.10-11.35 

Formiddagen byder på afslutninger i klasserne og hygge med 9. årgang med forskellige indslag og 

konkurrencer. 

 

Afslutningsfest for alle skolens familier torsdag d. 26. juni kl. 18.00  

Vi slutter samlet af torsdag aften, hvor der er opstillet telt og 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 og stiller borde, stole, telt op sammen med Allan Knappe, 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: 

o Middag, afsked med 9. kl.’s elever, indslag, kagebord!! i nævnte rækkefølge. 

 

Bøger 

Husk at får tømt alle kroge for bøger, så vi kan få optalt/afleveret på bibliotek osv. 

 

Rengøring/oprydning med 7. årgang fredag d. 27/6 

7. årgang hjælper med at aflevere skolen til hovedrengøring fredag. Vi mødes 8.10 til rundstykker og knokler 

løs til vi er færdige (typisk ved 13-tiden). 

Mellemtrin 

 Vi skal til Hjerl Hede på onsdag (25/6). Der er sendt mail med tider. Medbring max. 50 kr. 

til lommepenge. 

Overbygning 

 9. årg.   

Bjærgefest tirsdag kl. 18 

 

SFO 
Cykeltur: 

Mandag d. 23. juni er der cykeltur for pigerne fra 1 og 2 klasse. De er tilbage senest 15.30. Husk 

cykel+hjelm.  

Bagedag: 

Tirsdag kommer Trine (William’s mor) og laver flødeboller med de børn, der har lyst til at deltage.  

Forældrekaffe: 

Onsdag fra kl. 14 – 16 holder vi forældrekaffe. Kom og se børnenes flotte udstilling. 

Husk at tømme garderoberne til ferien og tjek glemt tøj. 

 

God weekend 

Frank 
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