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INDBYDELSE TIL ELEVER OG FORÆLDRE
SKOLEFEST 2018
Vi vil hermed gerne invitere elever, forældre og bestyrelse til skolefest på
Aalestrup Realskole torsdag den 6. december 2018 kl. 18.00
Program:
Kl. 18.00:
Fællesspisning i de enkelte klasser for klassens elever, forældre og lærere. Stort tag-selv-bord med
forskellige retter leveret fra Kimberkroen.
Drikkevarer til maden samt tallerken, bestik og glas medbringes!
Kl. 19.30
Alle samles i gymnastiksalen.
 Velkomst
 Fællessang
 Skuespillet ”Jessica Hamlet” på scenen
Kl. ca. 21.00
Diskotek i kantinen for eleverne.
Elevrådet vælger tema for festen. Der informeres mere herom via elevintra.
I gymnastiksalen serveres kaffe/te med hjemmebagt brød til forældrene.
Der vil under kaffen være indslag fra 7. klasse musikhold og 8.-9 klasses musiklinje.
Kl. 22.30
Festen slutter.
Vi tror, at vi med det planlagte program kan lave en fest, som såvel elever som forældre vil få glæde
af, og vi håber på den sædvanlige store tilslutning.
Da vi kan blive rigtig mange i år, er det vigtigt, at tilmelding sker senest torsdag den 29. november
2018 af hensyn til planlægning af plads under skuespil i salen.
Vi gør opmærksom på, at kun nuværende elever og deres forældre kan deltage - der er ingen
adgang for andre!
Billetpris for såvel elever som forældre er 100 kr. pr. person inkl. spisning
Tilmelding og betaling bedes foretaget senest torsdag den 29. november 2018 på en af flg. måder:
1. Betaling indsættes på skolefestkontoen i Nordea, reg. nr. 2560, kontonr: 8896 707 605.
Som betalingsmeddelelse anføres blot elevens navn og klasse. Vi opfordrer til, at så mange
som muligt benytter sig af denne betalingsmåde.
2. Betaling foretages på kontoret til sekretæren.
Skolefesten er naturligvis alkoholfri for eleverne, både ved fællesspisningen i de enkelte klasser
og under den resterende del af festen.
Dagen efter skolefesten møder alle elever til 2. lektion kl. 08.20.
Med venlig hilsen
Aalestrup Realskole

