Kære forældre
Torsdag den 31. maj, tager alle børn på Fritten/Klubben til:
HOP & ROCK festival, på Rudegårds Stadion
Skoledagen slutter derfor Kl. 11.00 for alle børn.
Børn, der ikke skal med til Hop & Rock, men er tilmeldt på Fritten eller Klubben skal derfor hentes fra Skole kl. 11.30.
Børn der ikke er indmeldt Fritten eller Klubben og ikke har mulighed for at tage hjem kl.11.30, bedes give besked til
skolens kontor på tlf. 45 94 20 80 senest den 25. maj inden kl. 13.00
På selve dagen:
Vi tager af sted til Hop & Rock i bus, der kører fra skolen kl. 11.30
Fritten´s børn skal hentes senest kl.17.00 på Rudegårds Stadion.
Klubben´s børn skal hentes senest kl. 20.30 (-da dette er en klubaften).
Beskeder til personalet skal gives i god tid senest dagen før.
Ring kun på selve dagen hvis det er absolut nødvendigt!!!!!!
0.-1.klasse:
0. klasse får ikke lov til at gå rundt på pladsen alene. De har base i tattoo-boden på kunstgræsbanen og går rundt i
grupper med en voksen.
Voksne er Mariann og Mads.
1.klasse har ansvaret for Tattoo-boden sammen med Michala og Louise, børnene må gå rundt i grupper uden voksen.
Børnene siger farvel til deres voksne i Tattoo-boden, når de bliver hentet.
2.-5. klasse:
Børnene skal sige farvel til en voksen i Frittens base, hvor Lene sidder med alle krydselisterne. Det er en fordel at
have god tid til afhentningen, da disse børn må gå rundt på pladsen uden voksne.
Der er desværre ikke mulighed for, at personalet kan finde børnene og sende dem af sted.
Skoletaskerne skal hentes under halvtaget på skolen i store skolegård. Klubbørnene må gerne tage deres tasker med.
Ipads skal blive hjemme den dag.
I Hop&Rock-programmet kan I se en oversigt over pladsen. Her kan I også finde vores base samt ca. tider for
børnenes optræden. www.rudersdal.dk/hopogrock
SFO børnene skal ikke have penge med.
Klubbørn må gerne have penge med og skal huske penge til aftensmaden gerne ca. 40-50 kr. til mad samt ca. 15 kr.
til en sodavand.
Efter kl. 17 håber vi på, at rigtig mange forældre vil blive til festivalen og se optræden.
Hovednavnet i år: Shaka Loveless.
Der vil være mulighed for at købe mad på pladsen.
Der er en god tradition for at forældrene medbringer tæppe, picnickurv og spiser aftensmad sammen på
festivalpladsen.

Glæder os til at se jer alle!!!!!!!!

Link til Rudersdal Kommune Hop og Rock: https://www.rudersdal.dk/temaer/hoprock

