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Dette nyhedsbrev har til formål at sætte ord og billeder på ”årets skolefest 2015”.
Det på en måde en utaknemmelig opgave, fordi hvis man ikke selv var til stede,
er det rigtig svært at forstå de mange små og store begivenheder, der fandt sted.
Vigtigst var det at det var en super oplevelse for alle.
Boderne var i år en mangfoldighed af ideer som meget godt afspejler den virkelighed vi arbejder i.
Organiseringen af boderne var også i år meget forskellig. På nogle klassetrin var
forældrerådene styrende – andre var det personalet. Eleverne bød alle steder ind
på deres niveau. Det er en særlig glød i et barns øjne, når man skal give penge
tilbage eller sikre at den næste i køen får lov til at kaste sine 3 bolde. Koncentration og stolthed er helt klart i spil.
Vi var rigtig glade for, at der var musikalsk krydderi til festlighederne: Tak til musikskolen for indslag (og Ida Marie) – samt vores guitar spillende og syngende
trubadur.
Som et indslag havde den lokale skytteforening i samarbejde med DGI stillet et
skydeanlæg op i hallen. Tilbuddet med riffelskydning bliver i løbet af et par uger
tilbudt eleverne på Thorsensvej, noget vi har glædet os til.
Overskuddet fra de store elevers boder går til vores skolerejse på 9. årgang.
Det var den sidste store skolefest på Fjordvej – næste års skolefest kommer til at
foregå på vores nye skole med de mange andre nye muligheder. Opgaven er jo
ganske ”enkel” nemlig at tage det bedste med fra de sidste års fester – krydre det
med de nye muligheder og ”opfinde” en skolefest, som er samlende for vores skole. Der bliver så meget at fejre til næste år.
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