v5

VECKA 5

29 JANUARI – 4 FEBRUARI
ES15c, koncentrationsvecka SON-projektet

V5

ES17a, teater, koncentrationsvecka
RL har schemabryt hela dagen

Ti 30/1
To 1/2

09.00-12.30 Prova på dag åk 9

VECKA 6
V6

5 FEBRUARI – 11 FEBRUARI
HT17 APL

ÖVRIGT
Feriejobb?

Den 7 februari kl 17.30 är det informationsträff på Cnema för elever som vill
söka feriearbete. Se bilaga.

Kära SONson

Onsdagen den 31/1 och torsdagen den 1/2 ger våra musikelever
skolföreställningen "Kära SONson" i De Geerhallen kl. 9.00, 10.30 och 13.00.
Dessutom avslutas veckan med en förlängd föreställning, en familjekonsert,
lördagen den 3/2 kl 15.00. Där framförs bl a "Bohemian Rhapsody"
av rockgruppen Queen, och några elever i ES15c är solister i klassiska stycken
tillsammans med Norrköpings Symfoniorkester.

Nästa prövning
Gymnasieslaget
Romme-resan

Datum för nästa prövning är den 1 mars och inte den 19 februari som det
står på blanketten.
Gymnasieslaget sker i år tisdagen den 22 maj.

Söndagen den 11 februari reser vi till Romme, där vi erbjuder er en
härlig dag i skidbackarna. Vi bjuder fika på bussen, tävling och en
rolig tid tillsammans.
Sista anmälningsdag är den 25:e januari där skickar ni era anmälningar
till Sofia2.eriksson@elev.norrkoping.se och den sista betalningsdagen
är 28:e januari.
Resebiljetten (bussbiljetten och liftkortet) kostar 420 kr. Om du vill så
kan du boka utrustning genom att skriva det i mejlet tillsammans med
anmälan och det går även att köpa matbiljett. Till exempel kostar
skidpaketet 180 kronor att hyra och då ingår skidor, stavar, hjälm och
pjäxor. Det finns även snowboardpaket som kostar 210 kronor och
då ingår snowboard, skor och hjälm. Matbiljetten kostar 65 kronor.
Bussen avgår 06:00 från De Geergymnasiet och bussen avgår för
hemfärd 16:00 från Romme. /On The Road UF
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Vill du jobba i sommar?
Den 7 februari har vi en informationsträff för dig som är nyfiken på vilka
feriearbeten som finns att söka inom Norrköpings kommun.
Du kommer bland annat få veta mer om Stadium sportscamp, Ung Drive och
jobb inom vård och omsorg. Informationsträffen är för dig som går första
eller andra året på gymnasiet, fyllt 16 år och är folkbokförd i Norrköpings
kommun. Välkommen!
Plats: Cnema, Kungsgatan 56, salong Huvudrollen
Tid: 7 februari kl 17.30
Ansökningsperioden för feriearbeten är 1-28 februari.
Mer information finns på feriebankens webb: http://norrkoping.feriebanken.se

norrkoping.se
facebook.com/Norrkopingskommun

linkedin.com/company/norrkopings-kommun

