Fredagsbrev
Århus Friskole d. 14. august 2009
Los Reyes del Tambor
fra Cuba kommer til Danmark
d.24.august.
Vi søger et sted hvor gruppen kan bo, gerne
tæt på byen. Gruppen består af 11 helt utroligt
søde cubanske musikere. Hvis der er nogen
der kender, eller har et sted vi kan leje, er vi
meget interesserede. Det kan også være flere
små steder. Vi kan betale husleje og forbrug.
Gruppen skal bl.a. undervise på Friskolen og
på de rytmiske konservatorier i Danmark. De
skal også spille til Høstival og i Festugen !!
Kontakt Eva 50709280 , Erik 28599280,
Maria 25484316 eller Maria og Asger på
skolen

Musik og leg i Ormslev
Har du lyst til at hoppe og springe, spille på
instrumenter,
Synge, danse og lege?
Så grib fat i din mor, far eller ”bedste” og
meld dig til
”Musik og leg!”
Hold 1: ( 1 – 3 årige)
Tirsdag kl. 16.15 – 17.00 i Ormslev
Borgerhus
Hold 2: (3 – 6 årige)
Tirsdag kl. 17.15 – 18.00 i Ormslev
Borgerhus
Vi begynder d. 2.september
Det koster 375,- for 5 gange
Tilmelding til Lene Kieldsen
på tlf: 8698-6847 eller 3029-2878
eller mail: lene@rytmetoget.dk

SENEST d. 24.08.09
Glæder mig til vi sesJ
Kærlig hilsen Lene (Hanibal og violas mor)
www.rytmetoget.dk

Har du lyst til at gå til babyrytmik?
Nyt hold starter fredag d. 28.08. kl. 10 – 11
Stadig ledige pladser
Det foregår på Ormslevvej 419 i Ormslev
(bus 55 kører til døren)
Kontakt Lene: 3029-28978
Eller mail: lene@rytmetoget.dk
Senest d. 24.08.09
Læs mere om babyrytmik på min hjemmeside
www.rytmetoget.dk
Husk Høstival d. 29/8 kl. 13 – 22.

Høstival er en fed fest, men det
er også en skoledag. Alle møder op for at
opleve Friskolens ånd og festtradition, og ikke
mindst støtte 8. Klasse som tjener penge til
deres 8. Klassestur ved dette enestående
arrangement. Det er vigtigt at man møder til
tiden (kl. 13.00) så man er klar til at gå på
scenen når det bliver ens tur.
Lektiehjælp for forældre.
På opslagstavlen hænger en plakat omkring gratis
lektiehjælp til forældre. Kast et blik på tavlen,
hvis det lyder interessant.

