FJORDSKOLEN

NYHEDSBREV 13. MAJ 2016
Dette nyhedsbrev vil samtidig være invitation til den 20. maj.
12. MAJ 2016

Thorsensvej flytter til Sophieskolen tirsdag den 17. maj.
10. klassecenteret forbliver dog på Thorsensvej året ud.
Som beskrevet i det sidste nyhedsbrev, er planen med den officielle åbning af skolen på plads. Det kommer til at foregå fredag den 20. maj fra klokken 10.30 –
eleverne går tilbage til deres årgange ved 11.30 tiden – skoledagen slutter kl.
13.30.
SFOen holder åbent for pasning af de elever, som har brug for det.
OBS Kantinen er denne dag (20.maj) lukket for almindelig indkøb, da køkkenet
skal levere maden til alle de indbudte gæster fra kl. 11.30.
Vi holder generalprøve ”indvielsesfesten” på torsdag den 19. maj – alt skulle jo
helst klappe den store dag.
Så til

vores fælles indvielsesfest for alle elever og forældre.

FJORDSKOLEN
FJORDVEJ 46-48,
4800 NYKØBING F.
TLF +45 5373 3100
AFD. THORSENSVEJ,
THORSENSVEJ 11,
4800 NYKØBING F.
TLF +45 5373 3100
WWW.FJORDSKOLENGULDBORGSUND.DK
MOB +45 2518 0026
JAX@GULDBORGSUND.DK

Ideen med festen er, at vise huset frem – så at sige at udfordre huset, for at se
hvordan det reagerer, hvis det bliver fyldt af festglade børn og voksne i et par timer. Håber at alle er med på ideen om at dele deres medbragte mad og drikke
sammen (det bliver muligt at bestille noget fra Skovkøkkenet – se senere særskilt
besked) i klasserne / årgangene.
Pladsen i huset vil blive presset, hvis alle skal sidde ned på samme tid, men der er
mange stole – trapper og scenekasser, så mon det ikke går, hvis vi alle er fleksible .
Planen er at der vil være tre scener i huset som vil skiftes til have optræden med
forskellige indslag.
Se tid og sted på de ophængte plakater rundt om i huset.
I Pentagon vil Musikskolen, elever fra 8. årgang med Ida Maria fra 6. kl.
som sanger og vinderen af Voice Junior 2016 Isabell optræde på scenen.
I vores 6-9 afdeling vil Postorkesteret samt Seniororkesteret optræde.
I vores 0-5 afdeling vil SFO børn og Sports Acro optræde.
Forhåbentlig er vejret så godt, man kan spille bold udenfor eller gå ud og få luft.
For alle dem, som ønsker at se nærmere på huset opfordres man til at gå rundt og
”snuse”. Der er meget at gå på opdagelse i. Fx beundre vores nye store kunstværk i foyeren.
Forhåbentlig vil man møde en masse andre og snakke / hygge.
Der vil kunne købes kaffe i kantinen.

SIDE 2

Festen slutter senest kl. 21.00.

Sophieskolen vil være klar til at modtage nye gæster allerede dagen efter den 21.
maj i tidsrummet 10.00 -12.00, hvor der er ”åbent hus” for alle dem, som har lyst
og mulighed.
Her vil en masse elever hjælpe gæsterne rundt på et guidet tur.
Derfor, mød op fredag den 20. maj kl. 17.00 og vær med til at indvie skolen
på den mest festlige måde. Sophieskolen bliver et fantastisk sted at være, hvis vi
alle ønsker det – rammerne er der, hvordan de fyldes ud er jo op til os alle.
OBS Tilmelding ikke nødvendigt.

I ønskes alle en rigtig god pinseferie.
På ledelsens vegne
Jan Axelsen
Skoleleder
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SKOLEFEST DEN 20. MAJ Kl.: 17.00 – 21.00

