Skolefest 2019
Nu nærmer skoleåret sig sin afslutning, og dermed er det tid for sommerens skolefest. Der bliver
traditionen tro både skuespil og grillmad. Dagen tæller for 2 skoledage for eleverne, så efter en normal
skoledag, skal eleverne møde igen kl. 17.00 sammen med de øvrige gæster. Hvis en elev ikke kan
komme til skolefesten, kontaktes klasselærer eller skoleleder.
Fredag d. 21. juni kl. 17.00 indbyder vi alle, både elever og deres forældre, bedsteforældre, søskende
og venner, samt alle andre med tilknytning til Peterskolen, til fællesspisning og skuespil. I forbindelse
med spisningen, som bliver rigtig sommergrill, bedes I tage tallerkener, bestik og egnede
siddemøbler med, så I kan sidde behageligt og nyde maden og hinanden. (Vi sætter også nogle borde
og stole op, men slet ikke nok til alle). Vi påregner at spise ude, men hvis det er dårligt vejr, kan vi gå
ind i klasseværelserne. Spisningen begynder ca. kl. 17.15 efter en kort velkomst. Der skal forhåbentlig
bespises mange mennesker fra vores griller; derfor skal vi alle væbne os med tålmodighed! Vi synes
dog, det er mest fair, at familierne med de yngste elever i 0.-3. klasse får lov at spise først. Der vil være
voksne, der har opsyn med børnene, når de har spist.
Traditionen tro vil skolens 6. klasse opføre et skuespil, som igen i år skal opføres på scenen inde i
hallen. Skuespillet hedder:

JENSEMAN
Jenseman er historien om Jens; en helt almindelig dreng, som ikke altid har det lige nemt.
Han bliver mobbet i skolen - også af læreren!
Heldigvis kan han på magisk vis transformere sig om til superhelten Jenseman - og påtage
sig at tage kampen op mod truslen fra det ydre rum; den onde kejser Ming fra planeten
Mongo i en fjern galakse, som prøver at få magten over planeten Jorden ved at sende
jordskælv, orkaner, kæmpehagl og andre uhyrligheder ned mod Jorden.
Vil det lykkes Jenseman at få stoppet den fæle kejser Ming - og i øvrigt få lukket munden på
de slemme mobbere på skolen?

Maden koster 75,- kr. for alle, som er fyldt 12 år – Peterskolens elever undtaget.
Vi vil bede om, at man tilmelder sig og betaler kontant/MobilePay senest tirsdag 18. juni, så vi kan købe
mad og andet godt til alle, der kommer.
Hjertelig velkommen til alle!

Vi kommer _________betalende (75 kr. pr. person) og _________børn under 12 år (gratis)

Elevens navn_________________________ klasse__________
Husk, Peterskolens elever skal ikke tilmeldes.
Sedlen afleveres på skolen senest tirsdag d. 18. juni sammen med betalingen, kontant eller
MobilePay (24483501)
Kontant________

MobilePay________

