Skolefest 22/11 og temauge
uge 47
Kære forældre og elever

Husk at afhente billetter til skolefesten
på kontoret (både til børn og voksne).
Lyserød billet til 1. forestilling (0.-3.kl.)
og grøn billet til 2. forestilling (4.-6.kl.).

(Kan afhentes fra uge 46)
Så nærmer årets store begivenhed sig på skolen. Vi har i
emneugen valgt temaet: ”Verdensmålene”. FN har
udarbejdet 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, og nogle af disse mål, skal eleverne arbejde med.
Eleverne bliver inddelt i hold på tværs af klasser og skal arbejde i forskellige værksteder. Eleverne i 0.-5.
klasse skal arbejde sammen, og 7.-9. klasse ligeledes.
6. a øver og opfører skuespillet ”Alle mine venner” nede i hallen ved skolefesten torsdag d. 22/11.
Generalprøve: Eleverne i fase 3 (7.-9.kl.) ser skuespillet torsdag formiddag kl. 10, hvor der er generalprøve.
6. klasses bedsteforældre er velkomne til generalprøven, hvor de ældste børn i børnehaven og elever fra
skolen i Skibsted også er inviteret.
Mødetidspunkt i emneugen (uge 47)
0.-5. kl.: Alle dage kl. 7.45-13.45
6.kl.: Mandag 7.45-13.50, tirs-onsdag kl. 7.45-14.30, tors-fre kl. 7.45-13.50
7.-9. kl.: Fasens lærere melder mødetiderne ud på Forældreintra for man-onsdag.
Torsdag og fredag møder eleverne: 7.45-13.50

Billetter til skolefesten er gratis, men skal afhentes før festen på skolens kontor. Barnet får billetterne
med hjem i en kuvert. Der udleveres lyserøde billetter til 1. forestilling (0.-3.kl.) og grønne billetter til 2.
forestilling (4.-6.kl.) 1. forestilling er for familier med små børn. Vi kan udlevere 250 billetter til hver
forestilling af hensyn til brandsikkerhed. Så først til mølle….. Billetten kan man bruge i voksencaféen, da
voksne får kaffe/te og kage på billetten, og børnene kage.
Første forestilling i hallen kl. 17.30 er for elever/forældre/søskende fra 0.-3. klasse. Kom i god tid!
Anden forestilling i hallen kl. 18.45 er for elever/forældre/søskende fra 4.-6. klasse og evt. forældre til
udskolingselever.
Aktiviteterne i boderne åbner først efter 1. forestilling omkring kl. 19.00, og det foregår på skolen.
0.-3. klasse: Festen starter med forestilling i hallen kl. 17.30 og fortsætter på skolen til kl. 20.30.
4.-5. klasse: Festen starter med forestilling i hallen kl. 18.45 og fortsætter på skolen til kl. 22.00.
6. klasse: Mødetidspunkt aftales med klasselærerne. Festen slutter kl. 22.00.
7.- 9. klasse: Festen starter med fællesspisning kl. 18.00 og slutter kl. 22.00.

Husk penge på
betalingskort! Evt.
ændre max-grænse

Aktiviteter:
Kl. 19.00: Fase 1´s boder, børnecafé (fællesrum fase 1) og voksencafé (fællesrum fase 3) åbner.
Kl. 20.00: Fase 2´s boder åbner.
Betalingskort skal bruges i børnecaféen, hvor der kan købes sodavand, juice, slush ice, slik, popcorn, pølser
m/brød mv. Vi har også Amerikansk lotteri, hvor betalingskortet skal bruges.
Skolefesten er efterårets højdepunkt for eleverne, og vi glæder os til at se alle elever og forældre på skolen
denne aften.
Venlig hilsen Henrik Steffensen, skoleleder.

