Kjære foreldre
Du og jeg, og alle til sammen inviterer til vårmarked 20

mai.
Det er fantastisk å se blomsten som lyser opp og minner oss om
nytt liv. Hvordan kan vi vise at skolen vår er noe som lyser opp
og er noe levende og flott for de som kommer på besøk? Vi
ønsker å ha deg med på laget for å få dette til. Det er gode rammer og spruter av positiv
energi i komiteen.
•

Vi minner om at alle som ikke har fått spesielle oppgaver kommer til rigging kl 18
fredag kveld. Det vil henge plakat oppe om hvordan vi tenker plassering av poster.

•

Lopper kan leveres torsdag og fredag fra kl 16.30 i salen på skolen. Ikke møbler eller
ødelagte ting.

•

Planter leveres på dagen. Har du ikke sådd noe så let i hagen om du har en. Har du
tilgang på stauder som kan deles så ta dem med. Eller så kan du stjele en hos
svigermor?

•

Bakst må leveres samme dag da det må være ferskt. Om det er rugbrød kan det
leveres dagen før. Kaker til kafeen kan om nødvendig leveres i kjøleskapet på skolen
dagen før

•

Pølser, lumper, hamburgerbrød og marshmallows kan leveres dagen før på kjøkkenet
eller på dagen i avd. Grill.

•

Premier til lodd bok og lykkehjul leveres på fredag i to esker i gangen på skolen. Liv
Stine tar i mot.

For å gjøre det litt mer bindende og praktisk så vil vi legge klasselister ut slik at dere krysser
av når dere har levert. Det alle må levere er som dere har sett på forrige mail;
• Tre ting til lykkehjulet,
• Planeter eller bakst,
• Kakke eller annen bakst til et kakkebordet i kafeen,
• 1-4 klasse; 1 pakke pølser og en pakke lomper,
• 5-10 klasse; 1 pakke marshmallows og en pakke hamburgerbrød.
Vi mangler fortsatt noen som kan sitte ved steinsalget og noen som kan selge
Marshmallows. Er dette noe du kan tenke deg? Ta kontakt med vårmarkedsrepresentanten
din. Plakater kommer snart i sekkene til ungene. Men fortsett å dele plakaten på nett.
Selve dagen vil bli delt i to vakter på hver post, slik at det vil bli tid for alle til å kose seg på
markedet. De som har første vakt må komme senest en halv time før, 10.30. De som har
siste vakt begynner kl 14 og må regne med å være med å rydde opp til slutt.
Vi gleder oss.

