Nr. Lyndelse Friskole

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

Tirsdagsnyt den 28-03-2017
Uge 13
D. 1. april
D. 3. april
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

Musical og emneuge.
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
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

VIGTIGT!
Som tidligere skrevet ud, så vil vi rigtig gerne sende indkaldelsen
til generalforsamlingen ud på mail, så vi kan spare portoen. Pt.
mangler vi at høre fra 120 familier. Det er mange penge i
frimærker, hvis det skyldes, at man har glemt at svare. Vi har
derfor udsat svarfristen til torsdag i denne uge kl. 9.00. Så derfor
hvis vi gerne må sende indkaldelsen på mail, så svar på det opslag, der er på
opslagstavlen eller send mig en mail inden torsdag kl. 9.00.
Vh Tine

Velkommen til Nadine….
som er ansat som pædagog i Spiren og børnehaveklassen til og med 30. juni, i forbindelse
med at vi starter forårs-SFO.
Velkommen til alle de nye mini-spire-børn og deres familier…
der starter på mandag. Vi håber, I vil falde rigtig godt til på skolen.

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.

Nyt fra PR om musicalen
Billetbestilling
Der er stadig ledige pladser til både formiddag og aften både onsdag
og torsdag. Hvis nogle familier har ønske om at familiemedlemmer,
der IKKE er forældre eller søskende, skal overvære forestillingerne, så
skal I skrive til roverdatter2017@gmail.com og angive elevens navn,
tidspunkt, dato for forestilling og antal billetter.
Forældre der endnu ikke har tilmeldt sig, kan selvfølgelig også nå at få
billetter.
Annoncering
Pga. ophavsrettigheder må skolen ikke tage entre for forestillingerne. Derfor vil der blive
solgt et program til forestillingerne, hvor der er mulighed for at annoncere i. Hvis I har lyst
til at støtte skolen med en annonce, skal I henvende jer til Sigurd på
roverdatter2017@gmail.com
Priser:
¼ side koster 50 kr.
½ side koster 100 kr.
1 side koster 200 kr.
Vi har indtil videre modtaget 3 annoncer, så der er masser af plads i programmet 😉
Sociale medier
PR-gruppen videreformidler indholdet af uge 13 og 14 på forskellige platforme:
 Facebooksiden (søg på Facebook på Ronja Røverdatter NLF)
https://www.facebook.com/Ronja-R%C3%B8verdatter-NLF-1041552695976657/
 Lukket facebookgruppe med videoer (Søg på Facebook på Ronja Røverdatter
Videoer)
https://www.facebook.com/groups/241409109656089/
 Blog med artikler om de forskellige aktiviteter under musicalen
https://frederikriisebbese.wixsite.com/ronjaroverdatter
 Instagram roverdatter2017
https://www.instagram.com/roverdatter2017/

De forskellige links findes ligeledes nederst på skolens hjemmeside – menuen i
venstre side
Mvh
PR-Gruppen

MUSICAL:
Arbejdslørdag den 1.4. 2017 kl. 9.00 -15.00 (senest!!)
Forud for musicalen har vi som bekendt en arbejdslørdag. Der er rigtig mange familier,
som vi ikke har hørt fra. Vi er afhængige af, at I møder talstærkt frem 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 og lyd.
Nederst på siden er der en talon, som I bedes returnere snarest muligt.

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 glæder os til
at se jer.

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.

Mødetider i uge 13 og uge 14.
I uge 13 og 14 er der henholdsvis emneuge og musical. 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) 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
Sminke:
Vi efterlyser stadig sminkører til alle fire forestillinger, da
vi indtil nu kun har tre damer at gøre godt med- der er ca.
90 børn, der skal sminkes. 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.

Efterlysning:
Vi mangler følgende ting som rekvisitter til musicalen. Hvis I kan være behjælpelige med
noget af det, beder vi jer give besked til Henriette eller Bitten:
- Store vaskebørster med træskaft (dem man kan bruge til at skrubbe sig selv på
ryggen)
- Vaskebaljer i alle mulige farver
- Gammeldags ”look alike” malkeskamler (træ)
- Baderinge og badedyr

Klip -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi kommer ________ voksne og __________ børn
Vi kan desværre ikke komme__________________
Barnets navn: _________________________________ klasse:____________________

