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 Fra den 17.5 til den 20.5 2016  

           et alternativ med værdier 

 

 

ELEV KONCERTER 
 

Kære forældre og elever 
 

TIRSDAG DEN 24. MAJ KL. 18.30  
 

Afholder vi elevkoncerter i den frivillige musik. 
Koncerten vil som sædvanlig være i skolens  

gymnastiksal, hvor vi vil starte ud med en fællessang  
og slutte med en fællessang. Aftenen vil byde på en  

række forskellige musikalske indslag.  
 

Hvis alt går efter planen, er vi færdige kl. 20.00.  
 

Vi vil gerne opfordre jer til at blive under hele koncerten, 
så alle kan få en god oplevelse.  

 
Med venlig hilsen 

lærerne i den frivillige musik 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Die Mauer 
 

”Berlinmuren” er nu også blevet væltet mellem sognehu-
set og kirken. 
 
I pinseweekenden blev muren tæt ved kirkens præstebolig 
og menighedslokalerne væltet. Inden da fik eleverne fra 
4.A lov til – sammen med deres billedkunstlærer Anna 
Hoyos – at male muren.   
 
Fredag eftermiddag kom så en del af Sct. Josefs menighe-
dens vietnamesiske medlemmer, som væltede muren, rev 
nogle gamle mursten op for bagefter at lægge nye brosten 
ned, således at området nu virker lyst og sognehuset langt 
mere indbydende end før.  
 
Muren var dengang blevet rejst, da huset – ejet af skolen – 

rummede børnehaven og indgangen i Nørregade blev 

brugt som indkørsel for biler. Muren skulle så beskytte 

børnene, som kom løbende ud af huset. 

 
 



 

 
Elever fra 4.a pynter og dekorerer en snart 

falden mur... 



Murens fald 
 

FØR 
UNDER 

OG 
EFTER 



 

 
DEN STORE TANDFEST I 0.C 

 
Så rundede 0.C endelig 100 tabte tænder, og det  
skulle selvfølgelig fejres med en stor tandfest.  

Udover den lækre kage, som børnene især havde  
glædet sig til, kom 1.B og overraskede os med  
sangen ”Rokketand”, som de netop havde øvet  

Sig på i deres musiktime. 

Godt for tænderne?? 
Måske ikke  -  men lækker ser den ud... 





 

Her dukker 1.B. 
helt uventet op i 

0.C´s klasseværelse 
for at synge  -  
”Rokketand” 

sammen med deres 
musiklærer  

Anne 

Spændende med  
besøg af større 

elever med 
MANGE  

rokketænder 

 


