Johannesskolens 100 års fødselsdagsfest
Lørdag d. 4. september 2010
Arrangementet starter kl. 12 og slutter kl. 18.00

Eleverne har arbejdet i emneugen op til festen og viser det de har lavet for forældre og
pårørende rundt omkring på skolen.
Der er indrettet isbod, caféer og siddepladser i kantineområdet og forskellige steder i
skolegården, og man vil kunne købe kaffe, te og kage / is og popcorn / øl og sodavand.
Der vil desuden være forskellige underholdende indslag forskellige steder (se oversigt)

Hjælp!
I forbindelse med caféerne har vi brug for forældrenes hjælp. Dels til at bage en kage til en
café, dels til at tage en vagt i caféen / boden, og betjene gæsterne.
En af de første dage efter sommerferien vil I modtage et brev om arrangementet med en
slip, hvor man kan melde sig til kagebagning og / eller assistance i en café eller et andet
sted, hvor der er brug for hjælp.
Der vil være caféer og brug for hjælp følgende steder:
•

I og udenfor 1. klassernes lokaler - (primært bh.kl – 2. kl forældre)

•

I og udenfor 3. klassernes lokaler – (primært 3.kl – 5. kl forældre)

•

I billedkunstlokalet og i huggegården – (gymnasiet)

•

Kantinen (alle)

•

Isbod (alle)

•

Bar på 1. sal (alle)

Skema over aktiviteter 100 års fødselsdagsfesten
Lørdag d. 4. september 2010
Tid

Gårdscene

12 – 13

Gæsterne kommer og
boderne åbner

13 – 14

13.30:
Friis og Toft spiller
Børnemusik

14 – 15

15 – 16

Niceland spiller

16 – 17

Rasmus Seebach
synger

Kantinescene

Samlingssal

Blues Band spiller

Gymnasiepiger synger

Line Wittrup

Blues Band spiller

Cirkus og artisteri –
forestilling og prøv selv

17 – 18

Katja Dyring m.fl.
Johannesskolens
Musical kavalkade

18

Fødselsdagssang
afslutter
fødselsdagsfesten

Vi håber at alle vil slutte op om at fejre vores skoles fødselsdag og at vi må få en festlig og
dejlig dag – vi har bestilt solskin!

Kasper Kristiansen, Charlotte Petersen, Lisbeth Østergaard, Marianne Gram og Anette Gyllinge

