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Uge Nyt fra Kontoret

Endnu en fredag hvor vi kan starte dagen med at se og synge
med på fællessang. Ulriks mere eller mindre seriøse indslag
får smilehullerne frem og Louise og Esben er fantastisk
dygtige musikere og sangere. De er med på en udfordring, og
spontane ideer. Så hvis du tænker, at der er en sang der lige
vil passe til en kommende fællessang, så giv besked til
Louise, Esben eller Ulrik. Heldigvis kan man se disse indslag
igen og igen på vores åbne Facebook side.

I pinseferien kom den gode nyhed om, at vi godt må sende klasser på lejrskole igen. Dette får 9. kl.
glæde af, da de allerede har bestilt en klassetur til Skagen inden sommerferien.
De får travlt da de jo har to mundtlige eksaminer og de også holder sidste skoledag for os alle med
karameller og underholdning onsdag d. 16. juni. Dagen efter tager de til Skagen og så er der
dimission torsdag d. 24. juni og afslutning for alle fredag d. 25. juni.

Skemaer:
Det viser sig, at klasseskemaerne ikke var offentliggjort på
Intra, dette er nu rettet, så I igen kan se klasseskemaerne på
Intra. Flere skemaer skifter fra uge til uge, idet der er flere
ændringer i de kommende uger pga eksamen, censor,
lejrskole mm.

Musik, dans og teater:
På tirsdag d. 1. juni skal vi hen i Glesborg Hallen og se elever fra Viby efterskole fra Fyn opføre
musik og dans. 9. kl. bliver dog på GBF, og arbejder videre med eksamensforberedelse mm.
Der bliver to forestillinger, en kl. 8:15 og igen kl. 9:15. Vores grønne bus kører! På Viby efterskoles
hjemmeside kan man se billeder af efterskolens optræden, og det bliver både smukt og
effektfuldt.

Efterskolen skriver:
Glæd jer til en oplevelse fyldt
med musik, sang, dans og teater.
Bla. optræder skolens Storekor,
som alle 121 elever synger med i.
Eleverne på Viby Efterskole er kreative og ambitiøse unge mennesker, der
glæder sig til at vise, hvad de kan på scenen efter et år på efterskolen,
hvor målrettet og hårdt arbejde med at udvikle de kunstneriske evner har
været en stor del af hverdagen.
Her er link med video fra vores forrige turnér
https://www.youtube.com/watch?v=G4FUMUcHiIo
<https://www.youtube.com/watch?v=G4FUMUcHiIo>
Og til sidst er et link - hvis nogle elever vil have yderligere oplysninger
om Viby Efterskole.
http://www.viby-efterskole.dk/om/ <http://www.viby-efterskole.dk/om/>

Ledig stilling:
Der er sidste frist for ansøgning til stillingen som
skoleleder på søndag kl. 12. Så det er nu du skal slå
til hvis du har et godt bud, eller kender en der skal
have et hint!

Næste uge 21
Mandag starter Sawsan i rengøringspraktik. Hun er fra Syrien, og taler ikke så godt dansk, men
hun forstår det vi siger. Hun kommer fremover mandage + onsdage + torsdage.
Onsdag + torsdag + fredag er temadage. Se på ugeplanerne, hvad der foregår i dit barns klasse.

God uge til jer alle!

