Februarnyt

Skolefest
Vi glæder os rigtig meget til årets traditionsrige skolefest torsdag d. 9. februar kl.
18:00-21:00.
I år opfører 5. klasse Ivanhoe - for den læste lærerne selv, da de var børn - i forrige
århundrede. Så kan eleverne lære både dansk og historie samtidig, og kostumerne
kan de selv lave - med lidt hjælp fra forældrene.
Det lyder som en rigtig god idé... men er det nu også det? Er der overhovedet nogen
børn i dag, der kender den historie, og hvordan laver man en god forestilling, når det
meste af handlingen foregår til hest? Hvor mange kæmpende korsriddere er der plads
til på 20 kvadratmeter? Og hvad gør man, når de hellere vil rappe end at svinge
sværdene? Er vi ude i noget med rappe riddere?
Kan man selv lave en røgkanon - og dækker skolens forsikring, hvis man får kanonen
til at virke?
Hvad stiller man op, når Tobias kun må være med, hvis han må bruge det
julemandskostume, som hans farmor har strikket?
Og hvor søren får man plads til det danseoptrin, som pigerne har øvet sig på? Der er
rigtig gode roller som både lærere, elever, forældre og - ikke at forglemme - pedellen,
som kan Ivanhoe udenad. Kom og se, om det hele falder i hak torsdag d. 9. februar.
Middelalderuge
I forbindelse med skolefesten har vi en omlagt uge:
0.-4.klasse arbejder med middelalderen. De skal blandt andet lave skjolde, våben,
middeladermad og lære om Luther og reformationen.
5. klasse arbejder med at indøve årets teaterstykke Ivan HO HO. Der er forestilling
kl. 18:30 og kl. 19:30
6. klasse producerer mad til skolefesten i emneugen. Om aftenen til skolefesten vil
der blive mulighed for at købe smagsprøver på middelaldermad samt pizzasnegle og
pizzaflütes.

Julekort og julegodter
Tusind tak for de mange julekort og julegodter, som blev afleveret om morgenen i
skolens pauserum i løbet af december måned. Man bliver aldrig for gammel til at få
anerkendelse i form af en lille hilsen.
Med venlig hilsen
Peter

