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Februar

Hermed februars nyhedsbrev
Februar har budt på mange spændende ting her på skolen. Først og fremmest opførte de yngste børn
deres teaterstykke ”Et værre rod”. Det var i sandhed et værre rod, fordi en legesyg hund hellere ville
lege end høre bedsteforældrene læse eventyr for de to børnebørn. Om natten bed hunden gentagne
gange eventyrbogen i stykker, men siderne samlede sig igen på magisk vis, dog med det resultat at
eventyrerne blev blandet sammen til et værre rod.

Generalprøven og premieren gik helt forrygende, selvom man siger, at det kræver en dårlig
generalprøve for at få en god premiere. Om aftenen var der fuldt hus, da forestillingen gik i gang.
Der var sågar nogle, som måtte stå op, da salen var proppet.
Februar har også budt på fastelavn, som selvfølgelig blev fejret på behørigvis her på skolen. Der var
rigtig mange, som var virkelig flot udklædte både blandt børnene, men også blandt de voksne.
Desværre, så har februars vejr ikke været med os, så det var en våd fornøjelse at være ude og rasle.
På mandag den 9. marts, er der skolekoncert for mellemgruppen og indskolingen. Kl. 12.30 til
13.15. Det betyder, at nogle af de mindste børn får en lidt længere skoledag end vanligt, og
mellemtrinnet holder en pause fra deres teaterstykke, så de kan komme til koncert.
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Teater 3. – 5. klasse
Næste uge går de mellemste børn i gang med deres teaterstykke. Det bliver spændende at se, hvad de
finder på. De møder kl. 7.55 – 12.45 med undtagelse af mandag d. 9/3, hvor de skal med til koncert.
De holder fri fredagen efter deres teaterforestilling. Der kan komme små skemaændringer i dagene
op til premieren.
8. klasses lejrtur
Nu er der ikke lang tid til, at de unge mennesker skal til Berlin. I forhold til betaling, så skal I være
opmærksomme på, at elever i 8.kl. skoleåret 19/20 ud over det månedlige beløb til lejrskolekontoen,
skal betale et engangsbeløb på 600kr for lejrturen i 8.kl.
Der kan være nogle, som skal betale mindre, hvis I, gennem årene har indbetalt flere penge på
lejrskolekontoen. Claus kan oplyse omkring jeres indestående.
Fællesspisning med den nye eventyrklasse
Husk fællesspisning d. 24. marts for alle de nye eventyrbørn plus deres forældre og personalet.
Forårskoncert
Husk den årlige forårskoncert d. 2. april.
Generalforsamling
Den årlige generalforsamling afholdes d. 16. april på skolen. Som tidligere informeret, så skal
forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, være formanden i hænde senest d. 1. februar.
Kalender
På vores hjemmeside kan I nu finde en kalender. Den bliver løbende opdateret af både Lanther og jeg,
så nye arrangementer også bliver ført ind i kalenderen. I forhold til tidspunkter/klokkeslæt i kalenderen,
så kan de godt afvige lidt, idet flere af arrangementerne ude i fremtiden ikke er planlagt færdigt, endnu.
https://ojf.dk/om-skolen/arrangementer.html
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