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Så blev det alligevel vinter – og sne



8. klasse laver Produktopgave
Eleverne i 8. klasse beslutter sig hver især for et produkt, som de vil undersøge. 
Der er frit valg på alle hylder.
Eleverne skal undersøge selve produktet, dets ingredienser og dets 
delkomponenter, dets fremstilling, dets brug og også søge at opnå indsigt i 
markedsføringen af produktet, dets historik, samt hvorfra dets forskellige 
ingredienser eller elementer stammer og økonomien i produktet.

8. klasse har arbejdet siden den 23. januar med de produkter, de har valgt og 
den 19. april skal opgaven, der blandt andet skal indeholde en plakat, afleveres. 
Og resultatet skal præsenteres for de andre elever og 8. klasses forældre 
torsdag den den 20. april.

Her er de produkter 8. klasse har valgt:

Salima: Dr. Denim 
Anders: Hårvoks
Benjamin: Energidrik
Lukas: Vandpiber
Sophie: Hundekiks
Marie: Maling
Nikoline: Tegneserien Anders And
Valdemar: Computere
Malte: Sukker
Emma: Mandalas
Malthe: Fast Food
Selma: Coca Cola:
Josefine: Økologisk hudpleje

Sandor: Lakrids By Johan Bülow
Philip: Glas 
Helena: Kosmetik/Make-Up
Rebecka: Briller Anglo American 
Rosa:Anton Berg 
Arthur: Vandrensnings sugerør
Jonathan: Kebab/Shawarma
Felix: Karamelkompagniet
Harald: Spejle
Magnus: Hardball-pistol
Eilif: Protein Shakes mm.
Isadora: Ukulele

Opera Nordsjælland søger sangere til opsætning af Cavalleria Rusticana

Vi søger solister til de bærende roller som Santuzza (sopran eller mezzo), Turrido 
(tenor), Lucia (contralto), Alfio (baryton) og Lola (mezzo). 

Udover solister søger vi korsangere til opsætningen. Der er ledige pladser på alle 
stemmer. 

Vi afholder solistaudition d. 2/4- 2017, og niveauafklarende prøve for korsangere d. 
4/2- 2017. 

Hvis du brænder for at fortælle den gode historie på scenen til akkompagnement af 
fuldt symfoniorkester, så meld dig som sanger. Vi garanterer god stemning og masser 
af skøn musik. 

Du kan melde dig til, og stille dine eventuelle spørgsmål via 
www.operanordsjaelland.dk

http://www.operanordsjaelland.dk/


Kalenderen

Efterlysning

Selma fra 8. klasse efterlyser sin violin, som er størrelse 1/1 i en sort, 
"oval" kasse, hvor lynlåsen er i stykker. Inde i violinen står nr. 103.
hvis du finder den, så bring den ind til

Peter på kontoret

Februar

Fredag d. 10. 8. kl. virksomhedsbesøg på Mayo-fabrik

Lørdag
Onsdag

d. 11.
d. 15.

Lærere på kursus - Pædagogiske værkstedsdage 
om håndarbejde, kunst og håndværk

Uge 7 d. 13.
d. 17. Vinterferie

Mandag d. 20. 7. klasse forældremøde kl. 19.00

Onsdag d. 22. 8. klasse på Avedøreværket
Bh.kl.-2. kl. Finn Nørlev foredrag kl. 18.00

Torsdag d. 23. Audonicons bogbus kommer kl. 12.00-17.00

Fredag d. 24. Fastelavn

Mandag d. 27. Børnehaveklassen fastelavn

Tirsdag d. 28. 3.-5. kl. Finn Nørlev foredrag kl. 18.00 derefter
3.-5. klasse forældremøde

Marts

Onsdag d. 1. Børnehaveklassen forældremøde kl. 19.00
Skoleforeningsmøde kl. 19.00

Torsdag d. 2. 12. klasse afleverer årsopgaver

Søndag d. 12. Koncert i DR-Byen kl. 10.00


