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Fælles 

 De tidligere efterlyste biblioteksbøger mangler stadig, dog ikke alle, der er kommet et par 

stykker ind, så … 

 Sidste skoledag  

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. 25. 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: 

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

 Fredag er første feriedag for alle elever minus 7. årg. 

 

Mellemtrin Til alle forældre i 3. klasse ! 

 

Som bekendt er det os forældre i 3. klasse som skal stå for at  

klare det praktiske omkring skoleafslutningen torsdag den 25. juni. 

Allan og Elin Knappe stiller også i år velvilligt stole/borde til rådighed for aftenen. 

Alle 3. klasses forældre mødes derfor kl. 16.30 på skolen iført gåpåmod og 

arbejdshandsker . 
Vi glæder os til at se Jer alle. 

 

Venlig hilsen 

Forældrerødderne i 3. klasse.  

Mona og Aase 

 

 Overnatning for 6. 22. juni hos Lone 

 Mandag tager Mellemtrinnet til Skive Kunstmuseum 
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Fredag d. 26. juni 

7. årgang mødes med lærerne kl. 8.10 til morgenmad og gør skolen 

klar til hovedrengøring. Dagen slutter, når vi er færdige, typisk 

omkring middag. 

BB-dag 

 

9. årg. 

 Boger og skabsaflevering hurtigst muligt!! + returnering af lånte PC’ere 

 Prøvedatoer: 

o Samfundsfag 22.-23. juni 

 Bjærgefest for 9. årg. onsdag d. 24. juni. 

 

 
God weekend Frank 
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