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Tirsdagsnyt den 07-03-2017

D. 16. marts
D. 17. marts
Uge 13

Uge 14

Fagdag Bh.kl-9.klasse
Musikskolen kommer og afholder
skolekoncert kl. 8.15-9.00
Opstart musical samtidig med at der også
er emneuge for bh.kl-5.kl. Nærmere
besked følger
Musicaluge for alle.
Forestillinger onsdag og torsdag formiddag samt onsdag og
torsdag aften. Nærmere besked følger.

Ronja Røverdatter
Den 22.februar havde vi audition på rollerne til årets musical.
Der mødte 12 elever op. Der var 5 fra 9. klasse, 6 fra 7. klasse
og en fra 8.a. Siden har vi arbejdet på at samle et stort puslespil,
bestående af 221 brikker.
7.-9. klasse har i dag fået at vide, hvilke funktioner de har i
arbejdet med opførelsen af Ronja Røverdatter. Resten af
skolens elever får besked i løbet af uge 12.
Vi glæder os til det videre arbejde!

Onsdag tager børnehaveklassen og Carsten til Pontoppidanskolen.
De skal se "Kamelen kom til sidst" fra Nørregaards Teater. Stykket er baseret på Jesper
Wung-Sung's bog af samme navn.
Forestillingen er en del af Den Kulturelle Rygsæks tilbud til alle børnehaveklasser. I slutningen af april får klassen besøg af en skuespiller, som vil lave rollelege og øvelser i en
teaterworkshop sammen med eleverne.
Tak til de forældre, der er chauffører i morgen onsdag.

Informationsmøde d. 20. marts fra 19.00-20.30
D. 20. marts holder vi her på skolen et informationsmøde, hvor vi har inviteret forældre til
børn i alderen 0-5 år. Ideen er, at alle, der er interesserede i at komme og høre om vores
skole, kan møde op denne aften. Ofte træffes valg af skole flere år før barnet starter, så
derfor prøver vi som noget nyt denne model.
Så kender I familier med små børn, må I meget gerne lade budskabet gå videre. Mødet
varer ca. 1½ time.

