Kreative markedsdage
og sommerfest
Ugen inden sommerferien ser lidt anderledes ud end normalt, da vi har den kreative markedsuge og
sommerfest.

Mødetider og datoer
Den kreative markedsuge ligger fra fredag d. 17/6 til torsdag d. 23/6.
Onsdag aften (d. 22/6) er der sommerfest.
Mødetider for mellemtrin og overbygning er:
Fredag, mandag, tirsdag og onsdag kl. 8.45 til kl.13.05 og torsdag fri kl. 12.00.
Mødetider for indskolingen er fredag og torsdag 8.45 – 12.00 og mandag, tirsdag og onsdag 8.45 –
13.05
Fredag d. 24/6 er sidste skoledag inden sommerferien. Denne dag er eleverne på eget trin for at ønske
god sommerferie mm. Her er mødetiderne 8.45 - 12.00

Den kreative markedsuge
I den kreative markedsuge arbejder vi på trinnene med forberedelserne til sommerfesten, hvor hvert
trin skal forberede en optræden samt lave et produkt, der kan sælges i markedsboder rundt på skolen.
Desuden vil hele skolen mødes hver dag i 4. lektion for at forberede fælles optræden.

Sommerfesten
Da der de første timer er boder, er det vigtigt, I husker godt med småpenge til denne dag.
Husk også at medbringe service mm. til egen familie til spisning samt en ret til den fælles tilbehørsbuffet. Det skal være tilbehør, der ikke kræver opvarmning på skolen, da vi er mange
mennesker i køkkenet denne dag. Det kan nævnes, at kartoffelsalat plejer at forsvinde fra skålene som dug for solen!
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Program for sommerfest 22. juni 2022
Kl. 15.00-17.00

Marked med boder
– Det vil være muligt at købe forskellige ting som eleverne har fremstillet i løbet af den kreative markedsuge. Derudover vil der også
være salg af øl, vand, kaffe og kage.

Kl. 17.00-17.30

Optrædener
Der vil være et indslag fra hvert trin og en fælles optræden fremført
af hele skolen.

Kl. 17.45-18.45

Fællesspisning

Hver familie medbringer en ret til den fælles tilbehørsbuffet, svarende til mindst det antal, de kommer.
Skolen bidrager med kød/grillpølser, der koster 30 kr. pr. person eleverne spiser gratis.
Hver familie medbringer service mm. til deres egen familie.
Kl. 18.45-19.15

Translokation
Taler samt overrækkelse af eksamensbeviser til afgangseleverne.

Kl. 19.15-19.30

Fælles oprydning og farvel og tak for i aften.

----------------------------------------------------- klip ------------------------------------------------------------Tilmelding til sommerfesten
Elevens navn og klasse: _____________________________________
Ud over eleven kommer vi _______ personer
Vi vil gerne bage og medbringe kage til Bestyrelsens kagebod

_________ _________
Ja
Nej

Ved tilmelding skal betales 30 kr. pr. deltager (elever undtaget)
Afleveres senest d. 10/6 til klasselæreren
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