Brøderup, den 25. januar 2019

Gymnastikopvisninger 18/19

Kære forældre og pårørende
Her en lille hilsen med informationer om den kommende tid på Brøderup, skolerejsen, gymnastikopvisninger og ferieplanen.

Skolerejsen
Den 8. januar havde vi rejseeftermiddag med eleverne, hvor de fik beskrivelsen af turen og havde
møder i de grupper, der skal bo sammen og personalet der er tilknyttet. Skitursmappen, hvor hele
turen er beskrevet, ligger sammen med pakkelisten på hjemmesidens forældreinfo.

HUSK SYGESIKRINGSKORT og PAS.
Det gule sygesikringskort dækker ved rejser i Norden, og det er stadig obligatorisk at have pas med
til rejsen gennem Sverige. I ugen op til afrejse indsamler vi elevernes pas. Passet opbevarer vi for
eleverne indtil afgang. Kun elever der har afleveret deres pas kommer med på turen!
Efter afgang får eleverne udleveret deres pas i bussen. De skal herefter selv passe på passet og
fremvise det ved paskontrollen.
Eleverne må gerne medbringe deres egne mobiltelefoner. Alt på turen er betalt, men det vil helt
sikkert være rart med lidt norske lommepenge til guf, sodavand, varm kakao o. lign.
Husk, at der kun må pakkes i sportstasker (højst 12 kg bagage pr. elev). Vi skal have rigtig meget
med derop, så der er ikke plads til kufferter i busserne.

Justeringer i ferieplanen
-efter at skituren og gymnastikopvisningerne er kommet på plads, har vi følgende ændringer:
ü Torsdag den 31. januar: Weekenden starter efter forældresamtalerne / undervisningen.
Her er der mulighed for hjemrejse eller at blive på skolen.
ü Lørdag den 2. februar: Ankomst efter weekenden er flyttet til kl. 15.00-17.00.
ü Fredag den 8. februar: Vi kommer hjem fra skituren om morgenen og der er hjemrejse på
vinterferie fra kl. 14.30.
ü Lørdag den 16. marts er almindelig weekend
ü Mandag den 18. marts er almindelig skoledag
ü Lørdag den 23. marts er obligatorisk skoledag med opvisninger
Øvrige datoer og arrangementer er fortsat gældende!

(De åbne arrangementer kan også kan ses i skolens kalender på hjemmesiden).
Brøderup - torsdag d. 21. februar kl. 19.30 - alle er velkomne
Vordingborg - søndag d. 3. marts kl. 11.13 - alle er velkomne
Maribo - søndag d. 3. marts kl. 14.23 - alle er velkomne
Toksværd - lørdag d. 23. marts kl. 14.10 - alle er velkomne
Herfølge - lørdag d. 23. marts ca. kl. 16.30 - alle er velkomne
Fladså - søndag d. 24. marts ca. kl. 16.00 - alle er velkomne
Slagelse - onsdag d. 3. april ca. kl. ??? - alle er velkomne
Brøderup - lørdag d. 6. april - LUKKET ARRANGEMENT
Brøderup - fredag d. 26. april kl. 17.00 - alle er velkomne
Brøderup - lørdag d. 25. maj - LUKKET ARRANGEMENT
Tappernøje - lørdag d. 15. juni kl. 14.30 - alle er velkomne
Brøderup - onsdag d. 26. juni - familie/pårørende er velkomne

Gymnastiktræf på Brøderup torsdag den 21. februar
Gymnastiktræffet med gæstehold udefra slutter som altid med premiere på denne årgangs opvisning. Der er fælles indmarch kl. 19.30 og vi er først færdige efter kl. 21.30. Der vil være rigtig
mange gæster i hallen denne aften. Det er ok at komme lidt senere, hvis man ikke ønsker at se alle
hold. Programmet bliver slået op på Facebook.

Gymnastikopvisninger søndag den 3. marts
Søndagen er obligatorisk skoledag, men der er mulighed for at være hjemme på weekend fra fredag
kl. 15.15. Vi skal tidligt op og ud af huset med vores gymnastikopvisning til de store DGI-opvisninger
i Vordingborg og Maribo. Vi plejer at være med til indmarch i første hal og til udmarch i den sidste.
Man kan vælge at blive på Brøderup hele weekenden eller tage hjem og kun være her om søndagen.
Tager eleven hjem på weekend, er der tre muligheder for at vælge ankomst:
(meddeles ved tilmelding til weekend)
ü På skolen lørdag aften kl. 19.00-21.30
ü På skolen søndag morgen inden afgang
ü Eller i første hal, samtidig med at vi ankommer til hallen
På vegne af personalet på Brøderup Efterskole
Med venlig hilsen
Kasper Luffe
forstander

