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Ny pedel
Det er en fornøjelse at
kunne byde velkommen til
vores nye pedel, Erik
Andreasen. Erik vil være på
skolen om mandagen og vil
hjælpe os med at få løst
nogle af de mange
praktiske opgaver på
skolen.

Translokation
Mandag kl. 18 afholder vi
translokation for 9. klasse.
Det bliver en hyggelig
aften, hvor 9. klasses
eleverne får deres
afgangsbeviser, og vi har
lejlighed til at få sagt
ordentligt farvel til
hinanden.

Sidste skoledag
Fredag 24. juni er skoleårets
sidste skoledag, hvor vi
traditionen tro synger
sommerferien ind. Efter 12pausen er der vandkamp på
fodboldbanen ind til kl.
13.25. Hvis man opholder
sig på græsset er der stor
sandsynlighed for at blive
våd, så husk skiftetøj.

Hogwarts på Frijsendal
Så fik vi skudt emneugen i gang, og skolen begynder lige
så stille at blive omdannet til Hogwarts skole for
heksekunster og troldmandsskab. Selvom fordelingshatten var lidt gnaven og forsoven, lykkedes det alligevel at
få eleverne inddelt i fire kollegier eller klasser.
Kollegierne står henholdsvis for fabrikation af tryllestave,
avis, magisk slikværksted og værtshuset De tre koste.
I kan se, hvad kollegierne har lavet og købe prøver på
deres kunnen til grillaftenen onsdag 22. juni kl. 17-18.
Husk penge, så I kan veksle til den specielle møntfod, vi
bruger - nemlig Knut, Sølvsegl og Galleoner. Herefter er
der fællesspisning. Der er mulighed for at grille, men
ønsker man at minimere ventetiden ved grillerne, kan
man med fordel medbringe noget mad, der ikke skal på
grillen.

Hjælp til grillfest
For at grillerne er klar til brug kl. 18, har vi brug for hjælp.
Vi skal have hentet og stillet griller på plads, og ikke
mindst skal vi have tændt op i dem. Henvend jer venligst,
hvis I har mulighed for at give en hånd med - meget
gerne fra over middag, så vi kan nå at blive klar.

