6. marts 2019

Nyhedsbrev februar

Fastelavn
Fredag

anderledes

morgen

blev

man mødt af skolens
elever og ansatte i alle
mulige festlige og fantasifulde

forklædninger.

Der blev kåret bedst udKan du gætte hvem
jeg er?

klædte, slået katten af
tønden, kåret kattekonger og kattedronninger

musikalsk

oplevelse. I kan få en bid
af koncerten på Facebook. Efterfølgende fik vi
igen topkarakterer i musikerens evaluering, som
føler sig vel modtaget ikke
mindst fordi eleverne er
meget dygtige til at være
et godt publikum.

hallen! En rigtig dejlig

bestyrelsen og ledelsen
med

forældrerådsmed-

lemmerne for at planlægge

årets Skolefest den

23. maj. Det var utroligt
konstruktivt og der arbejningen, som I hører mere
om, når det sidste er

Tal ordentligt

kommet på plads.

”Tal ordentligt” kampagnen. For tiden øver vi os i
Koncert
I mandags havde vi besøg af Rune Thorsteinsson og hans prisbelønnede musikalske rejse-

Nye elever

at sige godmorgen til alle

Velkommen til Micha 2.A,

vi møder, når vi møder

Didde 5.A, Yasmin 8.A

ind til første lektion. I den

og velkommen tilbage til

kommende tid øver vi al-

Lærke 6.A.

mindelige

høflighedsfra-

ser som; ”Tak i lige må-

Velkomstbrev

de”, ”God weekend” m.v.

5.A´s

show, der kombinerer

Der foregår desværre fort-

lavet et velkomstbrev til

livemusik,

filmvisning,

sat en del kommunikation

nye elever og deres for-

publikums

interaktioner

via de sociale medier, der

ældre. Et utroligt fint og

samt fortællinger om at

ikke er i orden udenfor

oplysende skriv. Jeg kan

rejse og møde verden

skoletiden. Vi vil bede jer

kun opfordre de øvrige

gennem musikken. Al-

forældre være ekstra op-

forældreråd til at gøre det

bummet er blevet til på

mærksomme i forhold til,

samme :-)

en jordomrejse, hvor der

hvad der bliver skrevet

blev komponeret og ind-

eleverne imellem efter, da

spillet

sammen

konflikterne bringes med i

med lokale musikere og

skolen og tager fokus fra

dansere. Det var en fan-

elevernes

tastisk spændende og

skaber dårlig trivsel.

eventyr ”Global Compositions.”

Tal ordentligt på sociale medier

repræsentanter fra skole-

Vi er fortsat i gang med

dag!

Global Compositions

Den 19. februar mødtes

des videre med planlæg-

samt guffet fastelavnsboller bagt af Daniel fra

Skolefest

Et

one

musik

man

læring

samt

forældreråd

Med venlig hilsen
Tina Ellekjær
Skoleleder

har

