
 

 

 

 

Her kommer nyttige informationer om dagene op til m.m. 

Teateraften–og fest d. 22. marts kl. 19.00. Her møder eleverne kl. 18.15 

til sminkning, klargøring m.m. 

Generalprøve er om formiddagen kl. 10.00 for bedsteforældre og andre 

interesserede. Billetpris per voksen er 20 kroner inkl. kaffe og brød. 

Kaffen serveres om formiddagen fra kl. 9.30. Billetter til om aftenen 

købes v. indgangen ligeledes 20 kroner pr. voksen. For dette beløb nydes 

kaffe/te m. boller og lagkage. Børn gratis. 

Emneugen op til: Fra onsdag d.14. – marts til torsdag d. 22. marts møder 

alle skolens elever fra kl. 7.30 til 13.15. Herefter er SFO åbent og man er 

selvfølgelig, som altid, velkommen til at vente på skolen til bussen kører 

m.m. Fredag d. 23. marts er en kort skoledag m. oprydning, restespisning 

og skolernes sangdag fra 8.30-11.30. 

I emnedagene vil vi starte med morgensang og derefter går vi i gang m. 

opvarmning & øve og blive dygtige til en fremragende cirkusforestilling   

Vi glæder os til at være friske sammen med jeres børn!  

Mange hilsner fra alle vi voksne på Ørding Friskole  

PS: Storeklassen får uddelt seddel om de praktiske opgaver omkring 

festen. Spørg på lærerværelset, hvis I mangler denne seddel. Kommer i 

uge 9. 



Afteninfo: Om aftenen den 22. marts nydes der efter forestillingen boller, 

lagkage og kaffe m.m. Storeklassen har torsdag over middag dækket op 

på skolen og eleverne har i løbet af perioden lavet pynt og plakater.  

Der kan købes slushice, popcorn, slik og sodavand til fine priser. I år er 

der ligeledes ”hjemmedisco”.  

 

Vi håber på en rigtig hyggelig aften, hvor der er god mulighed for en lille 

svingom, en sludder med mange, hvilket vi opfordrer til!!!!!!, nyde lidt 

lækkerier, og selvfølgelig alle vore børns optræden! En fin mulighed for 

vi voksne at mødes på tværs af klasserne og nyde fællesskabet på 

Ørding Friskole. 

 


