Nr. Lyndelse Friskole

Kirkestien 2-4, Nr. Lyndelse, 5792 Årslev
Tlf. 63 900 100
Fax 63 900 105

Tirsdagsnyt den 21-03-2017
Uge 13
D. 1. april
D. 3. april
Uge 14

aften 17.30.
D. 19. april
D. 20. april
D. 24. april
D 24.-27. april
D. 28. april

Opstart musical samtidig med at der også
er emneuge for bh.kl-5.kl.
Arbejdslørdag fra 9.00 til senest 15.00.
Kommende børnehaveklassebørn starter i
forårs-SFO - ”Mini-Spiren”
Musicaluge for alle.
Forestillinger onsdag og torsdag
formiddag 10.00 samt onsdag og torsdag
Fotografering alle klasser
Generalforsamling
9. klasse får at vide, hvilke fag de skal op i.
8.a lejrskole sammen med Lene og Jens
8.a og 8.b til Kortfilmsfestival

Velkommen til
Marcus, der er startet i 4. klasse.
Også velkommen til Oskar, der er startet i 1. klasse. Vi håber, I begge to vil falde godt til
på skolen.
Ledige billetter til musicalen
Husk at bestille billetter til musicalen.
Mandag d. 27. marts åbner vi op for bestilling af billetter til de to aftenforestillinger for
familiemedlemmer der ikke er forældre og søskende (dvs. mostre, fastre, fætre, kusiner
osv.)
Hvis I stadig ikke har bestilt billetter, så har I altså stadig nogle dage at løbe på.
Skriv til roverdatter2017@gmail.com. Husk at anføre
Elevens navn og klasse
Dato
Tidspunkt
I vil få besked via forældreintra om der kan bestilles billetter til andre familiemedlemmer,
eller om der er udsolgt.

MUSICAL:
Musical forestillinger:
Den 5. og 6. april opfører vi forestillingen “Ronja Røverdatter” med alle skolens børn. Der
er forestilling onsdag den 5.4. kl. 10.00 og premiere samme dag kl. 17.30.
Torsdag den 6.4. ligger de to forestillinger ligeledes kl. 10.00 og kl. 17.30. Vi glæder os til
at se jer.

Uge 13 og uge 14.
I uge 13 er der emneuge for bh.kl-5. klasse. 7.-9. klasse laver musical. 6. klasse har en
særlig opgave.
I uge 14 beskæftiger alle sig med musical. For de yngste vil der være nogle aktiviteter, når
de ikke er på scenen.
Alle skolens elever møder dagligt fra 8.00- 13.35. Vi kan dog få brug for at holde lidt på
musikere og skuespillere (7.-9. årgang).
Den 5. og 6. april har børnene dog fri efter forestillingen (ca. 12.30).Der vil dog være
lærere i klassen frem til 13.35, da vi godt ved, at det ikke er sikkert, at alle kan blive hentet
så tidligt. Dvs. det er frivilligt, om børnene er her i tidsrummet mellem12.30-13.35. Herefter
er Spiren åben.
Fredag den 7.4. slutter skoledagen for alle kl. 12.00.
Emneuge i uge 13.
I uge 13 har børnehaveklasse til 5. klasse emneuge.
Vi skal ”møde” en række af Astrid Lindgrens personer blandt andre Pippi, Emil og selveste
Ronja Røverdatter.
Børnene kommer hver dag på et nyt værksted, hvor de, på mange forskellige måder, skal
arbejde med en af Astrid Lindgren personer – på den måde kommer de rundt i hendes
univers og hver morgen til morgensang skal vi høre lidt om Astrid Lindgren selv.
Da vi skal være ude noget af tiden, skal børnene have praktisk tøj på efter vejret.
Mødetid er hver dag fra klokken 8.-13.35. – Husk mad og drikkelse.

Til Spirebørn:
Det er supersjovt at være en del af sådan en stor musical, men især for de små kan det
også være hårdt at navigere i noget, der er så meget anderledes end dagligdagen. Derfor
håber vi, at de af jer, der har muligheden for det, vil give børnene korte dage den 5. og 6.
april, så de kan komme hjem og trække vejret om eftermiddagen, inden de skal møde på
skolen igen kl. 16.45 eller kl. 17.00 (se nedenfor)
Spiren lukker som vanligt kl. 16.30.
Mødetider forestillingerne:
Til de to formiddagsforestillinger den 5. og 6. april møder børnene som de plejer kl. 8.00.
Til eftermiddagsforestillingen vil der være forskellige mødetidspunkter, afhængigt af
hvilken funktion man har i musicalen:
Alle skuespillere: kl. 15.30
Statister 0.-3. årgang: kl. 16.45
Statister 4.-9. årgang: kl. 16.30
Musikere: kl. 16.45
Koret: kl. 17.00
Caféen: kl. 17.00

Sminke:

Vi efterlyser sminkører til alle de fire forestillinger. Man skal kunne møde ca. halvanden
time før forestillingerne, men man behøver ikke kunne sminke til ALLE forestillinger. Hvis I
har mulighed for at hjælpe, bedes I give besked til Henriette eller Bitten.

Arbejdslørdag den 1.4. 2017 kl. 9.00 -15.00 (senest!!)
Forud for musicalen har vi som bekendt en arbejdslørdag. Vi er afhængige af, at rigtig
mange møder op og giver en hånd med, så vi kan være klar til premieren. Der vil være
mange opgaver, bl.a. opbygning af tilskuerpladser, udbygning af scene, fremstilling af
kulisser, kostumer (herunder klipning, strygning mv) og opsætning af lys.
Nederst på siden er der en talon, som I bedes returnere til klasselæreren senest mandag
den 27.3.

Klip ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vi kommer ________ voksne og __________ børn
Vi kan desværre ikke komme__________________
Barnets navn: __________________________

