Fredagsbrev 22. juni 2018 (www.fritime.dk)
Klasseinfo
Fælles
Afslutningsfest for alle skolens familier torsdag d. 28. 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 småindslag 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
nævnte rækkefølge.
Sidste uge (25/6-29/6)
Ugens program kommer til at se således ud:
Mandag - onsdag:
• Klasselærerdag kl. 8.10-12.50
Torsdag 28/6:
• 8.10 Morgensamling
• 8.30 Afslutning i klasserne
• 10.15 Fælles aktiviteter
• 11. 00 9. klasse udfordres i vandkamp, rundbold ell. lign.
• 11.50 Afslutning
Fredag 23/6: 8.30 –ca. 13.
7. klasser møder til rundstykker 8.10 og gør herefter skolen sommerklar sammen med lærerne.
Legepatruljetur til Fårup Sommerland 19/6

.
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Indskoling

Mellemtrin

Købmandsforretning mandag-tirsdag
Alle elever må gerne medbring tomt og rengjort☺ emballage til brug for købmandshandel og
krejlermarked mandag og tirsdag. For at begrænse vareudbuddet må der max. medbringes en
bærepose pr. barn.
Overnatning
• Der er fælles overnatning for alle tirsdag d. 26/6. Der er sendt mail.

6. årg.
• Mandag er 6. årg. på besøg på Kims gamer-center
Overbygning 8. årg.
• Overnatning mandag til tirsdag på skolen.
9. årg.

MUNDTLIGE PRØVER juni 2018
Dato

Fag

Mandag 25/6

Engelsk

SFO
Spirer:
Tirsdag den 26/6 kl.10.00, tager Kirstine og Lotte alle spirerne med i Jesperhus Blomsterpark som
afslutning på nogle rigtig gode måneder sammen med jeres søde børn. Husk lille rygsæk til
madpakke og drikkedunk. Vi er tilbage på skolen igen ca. kl. 13.00.
Tweens:
Madplan uge 26
Tirsdag Sandwich m. kylling og salat
Onsdag: toast m. ost og skinke
Torsdag rugbrød
.
Afslutning:
Mandag d. 25/6. er der afslutning for 3 kl. og Tweens. Vi spiser og hygger i Tweens rummet hele
eftermiddagen.

God weekend
Frank
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