Nyhedsbrev uge 6
Kære alle – forældre, elever og støttekreds.
Så er vi i gang med det store projekt for dette år,
musicalen. Eleverne er i gang i de forskellige
grupper, egernfolket er i gang med at lave
nødder, musefolket øver dans og tegner,
skuespillergruppen øver replikker, og nogle af
dem har allerede lagt rollehæftet og kan deres
egen rolle udenad mens andre har seriøst brug
for at få replikkerne terpet flere gange, og
praktisk gruppe har bygget scenen op i dag og er
i fuld gang med at lave invitationer, som vi kan
sende ud. Det kører, humøret er højt og eleverne
er ikke fuldstændig udaset endnu. J
Afsked:
Det har været en ret hård uge for os L Vi har taget afsked med Martine i 2. kl., Sara i 5. kl. og
Sofie i 9. kl. Vi takker alle 3 familier for den tid, I har været hos os, og vi håber, I bliver glade
for det valg, I har truffet.
Walther fri:
Walther har bedt om fri for eftermiddagsruten fredag den 14. februar, og det har jeg givet
ham. Det er den fredag efter musicalen, og eleverne fra 0.-3. kl. må holde fri, hvis det kan
lade sig gøre for jer, så jeg regner med, at der ikke er helt så mange, der bliver ramt af
Walthers frihed. Vil I ikke være søde at give besked hvis jeres barn holder fri den 14? Jeg vil
også gerne have et vink, hvis I ikke kan få jeres barn hentet selv, så må jeg hoppe ind som
chauffør.
Efterlysning:
Jette Jensen efterlyser æggebakker til brug i k-fag. Hvis I har nogle tilovers, må I meget gerne
sende dem med børnene i skole i stedet for at smide dem ud. Det gælder alle størrelser af
æggebakker.
Kagebord:
Forældrene i 8.-9. kl. skal sørge for det store sønderjyske kagebord til musicalaftenen. Kristian
sender mail ud til jer i løbet af denne uge, men nu er I adviseret.
Kalender:
5-14/2: Musical
12/2: Bestyrelsesmøde
13/2: Musicalforestilling
15-23/2: Vinterferie
24/2: Fastelavn 0.-3. kl.
25/2: 0.-3. kl i teater
27/2: Udskolingsarrangement
Med venlig hilsen
Charlotte Kjeldgaard
Klim Friskole
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