Juni 2018

Kære forældre
Torsdag d. 28. juni 2018 afholdes der den årlige Grøn Dag, som er en anderledes
skoledag. Det er en idrætsdag, som foregår uden for, hvor lærerne har planlagt 16
forskellige aktiviteter, som eleverne skal igennem.
Eleverne fra 0.-8. årgang bliver blandet på kryds og tværs på 32 hold. Man vil minimum
være på hold med en fra sin klasse, så ingen er alene, med mindre der opstår sygdom på
dagen. På hvert hold vil der være to holdkaptajner fra enten 7. eller 8. klasse, som hjælper
de mindre elever rundt og sørger for, at holdet kommer godt igennem dagen.
Ved hver aktivitet skal to hold dyste mod hinanden i de forskellige aktiviteter, som
lærerne har lavet.
Fx skal der dystes på Tarzan Bane, i musikquiz, i bygningskonstruktion og på Ninja
Warrior osv.
Det hold, der får flest point i alt, har vundet Grøn Dag, og de vil blive kåret sidste
skoledag, når vi alle sammen er samlet nede i hallen. Vinderne år selvfølgelig en præmie
for deres flotte indsats. Ligeledes vil lærerne vurdere, hvilke holdkaptajner der har gjort
en særlig indsat, og disse vil ligeledes modtage en præmie.
Det praktiske:
• Eleverne skal møde til normal tid kl. 8.00
• Eleverne skal møde op i det lokale, deres hold har fået tildelt, hvor de får
forskellige ting udleveret. Hvis eleverne er i tvivl om, hvor de skal møde op, så vil
der hænge en lokaleoversigt på deres egen klassedør samt en holdoversigt for
klassen.
• Selve Grøn Dag arrangementet slutter ca. kl. 14.00, hvor alle elever har fri.
Holdkaptajnerne hjælper elever fra 0-3 klasse med at få fat i deres ting igen og
sikre sig, at de enten kommer i SFO eller tager hjem
• Grøn Dag er en idræts dag, så eleverne skal møde op i udendørs idrætstøj. Det er
en god idé at have skifte- og regntøj med, hvis det skulle begynde at regne. Husk
udendørs løbesko.
• Der vil være to pauser denne dag, kl. 10.06-10.40 og igen kl. 12.00-12.30
Husk madpakke og drikkedunk. Boden har muligvis åben. Hold jer orienteret på
intra. I pausen fra kl. 12.00-12.30, vil man kunne købe is. Det vil være opstillet i
boden. Der kan kun købe med kontanter så husk penge denne dag.
• Rundt omkring på sportspladsen vil der gå voksne rundt (Janne, Mette og
Hanne), som hjælper, hvis nogen slår sig, eller på anden måde har brug for en
hjælpende hånd. De har gule veste på, så de er lette at finde
Vi håber på masser af solskin og en dejlig
Grøn Dag.
Med venlig hilsen
Hanne Erichsen

