Årets gang på Brovandeskolen 2017-18
Tidspunkt

Aktivitet

Ansvarlige

9. august, kl. 18.30

Første skoledag

Kontoret og 4. klasse

15. – 17. august

Drengeborg

26. august, kl. 13
25. august, kl. 14

Skagensløbet
Aktivitetsdag

1. september, kl. 18.30

Spiseaften for 0.
klasse forældre

Forældrerådet og
kontoret
Kontoret
7. klasse, Steen og
Helle
Forældrerådet

13. september, kl. 19

Informationsmøde
for nye forældre til
skoleåret 2017/18
Julestue

2. december, kl. 13-16

Forældrerådet og
kontoret
Forældrerådet
0., 2. og 5. klasse
Forældrerådet og
kontoret

18. december

Jul i Den Svenske
Sømandskirke

12. februar

Fastelavnsfest

Forældrerådet og
skolen

6. april, kl. 17.00

Forældrekredsmøde
(Generalforsamling)

Forældrerådet og
kontoret

6. april, kl. 19.00

4. og 6. klasse

14. april, kl. 11-14

Forældrepersonalefest
Åbent Hus

25. maj, kl. 14

Aktivitetsdag

Uge 20

Lejrskole

Uge 26, d. 25. – 29. juni

Hovedrengøring

Frugtboden står for
salg af mad og
drikke/Kontoret
3. klasse og
Steen/Helle

Bemærkninger
5-6 forældre møder kl. 18 og hver
klasse bager 2 kager. Skolen sørger
for saftevand og engangsservice.
Steen sætter borde op.
3 kager fra hver klasse, dog ikke 0.
Klasse
Kontoret modtager tilmeldinger
7. klasses forældre bager 3 kager. Vi
laver et madhold på dagen
Kontaktforældrene er tovholdere:
3 til borddækning.
1 pers. bestiller drikkevarer.
4 pers. til indkøb og madlavning +
kaffe, te chokolade og småkager.
2 til lukke-hold (Husk nøgle til skole)
Skolen indkøber øl, vand og kage.
Kaffe, borddækning og oprydning af
2 fra forældrerådet.

1.-9. klasse leverer 25 boller m. smør.
0. klasse 25 boller u. smør. Levering
inden kl. 8. Skolen laver kakao og saft
Forældrerådet sørger for at der
leveres 25 fastelavnsboller fra hver
klasse og 10 små m. snor
Steen sætter borde og stole op. To
fra forældrerådet dækker bord, laver
kaffe, køber blomster og lys samt
noget frugt.
Der udarbejdes en ”køreplan” af
forældrerådet.

3. klasses forældre bager 3 kager. Vi
laver et madhold på dagen

Klassevis og Steen

Mødedatoer for forældrerådet:
21. aug. 2017

02/09/17

14. nov. 2017

14. feb. 2018

16.04

3. maj 2018

Årets gang

