Nr. Lyndelse Friskole

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

Tirsdagsnyt den 04-04-2017
Uge 14

D. 19. april
D. 20. april
D. 24. april
D 24.-27. april
D. 28. april
D. 2. maj
D. 3. maj
D. 4. maj
D. 5. maj
D. 8. maj
D. 10. maj

Musicaluge for alle.
Forestillinger onsdag og torsdag
formiddag 10.00 samt onsdag og torsdag
aften 17.30.
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
9. klasse til prøve i retskrivning og læsning kl. 8.30-10.00
9. klasse til prøve i matematik uden hjælpemidler samt matematik
med hjælpemidler 8.30- 12.30
9. klasse til prøve i skriftlig fremstilling fra 9.00-12.30.
9. klasse til prøve i skriftlig engelsk fra 9.00-12.00, HVIS det er
blevet udtrukket.
9. klasse til prøve i skriftlig tysk fra 9.00-12.00, HVIS det er blevet
udtrukket.
9. klasse til prøve i skriftlig biologi ELLER geografi ELLER
fysik/kemi, HVIS det er blevet udtrukket fra 9.00-9.30

Skriftlige prøver 2017
Vi efterlyser forældre, der har mulighed for at hjælpe som prøvevagter til de skriftlige
prøver. Man behøver ikke melde sig til hele dagen, man kan sagtens nøjes med et par
timer.
Det drejer sig om:
Tirsdag d. 2. maj
klokken 8.30-10.00
Onsdag d. 3. maj
klokken 8.30-12.30
Torsdag d. 4. maj
klokken 9.00 – 12.30
Fredag d. 5. maj
klokken 9.00 – 12.00 (hvis engelsk bliver udtrukket)
Mandag d. 8. maj
klokken 9.00 - 12.00 (hvis tysk bliver udtrukket )
Onsdag d. 10. maj
klokken 9.00 - 9.30 (hvis biologi, geografi eller fysik/kemi bliver
udtrukket)
Har man mulighed for at hjælpe, skal man give besked til Lene.
Velkommen til…
de børn, der er startet i Mini-Spiren. Vi håber, både I og jeres forældre
vil falde godt til på skolen.

MUSICAL:
TUSIND tak til de forældre og børn, der mødte op i lørdags og ydede en helt fantastisk
indsats. Det var GULD værd!! Uden jer var vi aldrig nået i mål - det er så dejligt at se, hvor
meget vi kan rykke, når vi gør det sammen.
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 samme aften kl. 17.30.
Torsdag den 6.4. ligger de to forestillinger ligeledes kl. 10.00 og kl. 17.30. Vi forventer
naturligvis, at alle børn deltager i alle fire forestillinger.
Vi gør opmærksom på, at der til forestillingerne vil være mulighed for at handle i Café
Lovis - så husk mønter 
Mødetider i uge 14.
I uge 14 er der som bekendt musical for alle. Alle skolens elever møder dagligt fra 8.0013.35. Vi kan dog få brug for at holde på musikere og skuespillere (7.-9. årgang).
Den 5. og 6. april har børnene dog fri efter forestillingen (ca. 12.30) og fredag den 7.4.
slutter skoledagen for alle kl. 12.00.
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/dansere 4.-9. årgang: kl. 16.30
Musikere: kl. 16.45
Koret: kl. 17.00
Caféen: kl. 17.00
PR: 17.00
Sminke:
Vi har sendt en mail på intra til de forældre, der har sagt, at de kan hjælpe med at sminke.
Skulle der være flere, der har tid og lyst til at hjælpe med læbestift, pudder, mascara og
hårlak, er der altid plads til en til.
Parkering
Da vi ved, at der kommer rigtig mange for at se musicalen, bedes I tage hensyn, når I
parkerer bilen på vejene omkring skolen. I bedes parkere således, at brede køretøjer også
kan komme igennem ude på vejen. Det vil sige, at man kun må parkere i den ene side af
vejen. Skulle man have mulighed for at lade bilen stå hjemme, ville dette hjælpe på
parkeringsforholdene.

Billetter
Vedrørende billetter skal I, på den dag I skal se forestillingen, henvende jer ved skolens
hovedindgang eller ved indgangen til salen, hvor der vil sidde nogle elever fra PRgruppen. Her skal I oplyse jeres ældste barns navn og antallet af billetter I har bestilt.
Eleverne vil derefter krydse jer af, og I kan komme ind i salen.
Ved formiddagsforestillingerne skal bedsteforældre oplyse ældste barnebarns navn.
Da der er mange der skal se forestillingerne, vil det være dejligt, hvis I har mulighed for at
komme i god tid.
I KAN DOG TIDLIGST KOMME IND 45 MIN FØR FORESTILLINGEN STARTER
Da skolen imidlertid har en del udgifter forbundet med musicalen, sælger vi et
program i farver for 40. kr. Vi håber, at I vil støtte skolen ved at købe programmet.
Der er mulighed for at betale kontant eller via mobilepay på 20 27 90 06
Mvh
Sigurd

Boden:
Tilbud fra

Café Lovis

Betaling på mobilepay

20279006

Pølsehorn 5,Piroger 7,Chokolademuffins 5,Minipizzaer 7,Skærekage 5,Cookies 3,Juice 5,Kaffe/te 5,-

God påskeferie til alle

