Infobladet utkommer varje studievecka – läs det

EBERSTEINSKA GYMNASIET

NR 15 ON 06/12 LÅ 17/18

Luciatåg på Eber
Onsdag 13/12 är det luciafirande. Varför inte anordna ett eget lussefika i klassen?
Våra elevföreningar lussar i aulan på morgonen. Varmt välkomna dit!
 Kl 8.10: BA, EE, IN, FT, VF
 Kl 9: EK, NA, TE, VO, IM

Vill du förgylla våra skolavslutning?
Det finns fortfarande möjlighet att förgylla vår skolavslutning den 21/12. Elevkåren söker elever
som kan tänka sig att uppträda på julavslutningen. Kontakta Isabelle Aguirre i NA15. E-post:
isabelle.aguirre@elev.norrkoping.se

Julavslutning 2017
Den 21/12 mellan kl 11.00 och 12.00 har vi traditionsenligt vår julavslutning i S:t Olai kyrka (som
ligger i S:t Olaiparken, ett stenkast från Drottninggatan). Att avsluta terminen med en riktigt fin
julavslutning är också början på ett skönt jullov. Det blir sång och tal. Välkomna!

Anmälan till prövning i februari
Du som vill pröva i en kurs i februari kan lämna in en prövningsblankett. Det går dock inte att
pröva i alla kurser (t ex Sve/Sva, Eng, Ma. Vilka kurser som är aktuella för prövning kommer att
delges i nästa Infoblad. Senast 25 januari ska prövningsblanketten vara inlämnad. Registreringen
äger rum den 8 februari. Du måste komma till registreringen för att få göra en prövning.
Hämta prövningsblankett i receptionen i F-huset eller på skolans hemsida. En prövningsblankett
per kurs. Vill man pröva i två kurser ska man således lämna in två prövningsblanketter. Du
ansvarar själv för att lämna in prövningsblanketten till Helene Ek i receptionen.

Vaktmästare Mikael Bandemo ledig
F-husets vaktmästare Mikael Bandemo har semester. Åter den 14 december. Vid frågor eller
hjälp, kontakta Kim Larsson.

Cia A Lundvall, Norrköping 6 december 2017
Vill du få med något i Infobladet? Mejla cia.axelssonlundvall@norrkoping.se. Deadline är kl 12 onsdagar.
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Missa inte skolföreställning med
musikelever och Norrköpings symfoniorkester
Musikeleverna i år 3 på De Geergymnasiet kommer i början av 2018 att sätta upp
skolföreställningar tillsammans med Norrköpings symfoniorkester och de vill gärna ha oss där.
Totalt blir det 6 konserter, som riktar sig till elever i grundskolans årskurs 4 till och med årskurs
3 på gymnasiet. Detta är en fantastisk musikupplevelse. Fråga era lärare/mentorer om möjlighet
att få gå. Och boka snabbt!
Anna Rask på De Geer skriver: ”Varje år får avgångsklassen på musiklinjen chansen och
förmånen att samarbeta med professionella musiker. Årets föreställning heter Käre
SONson och är en berättelse om musikalisk utveckling. Denna föreställning handlar om
att överkomma svårigheter i sin personliga utveckling. Vårt mål är att inspirera ungdomar
att våga lita på sig själva och att inte ge upp! Utöver det så kommer det bli en upplevelse
fylld av dans, musik och skratt. Under föreställningens gång kommer även två av
elevernas egna kompositioner att spelas av Norrköpings symfoniorkester. Detta projekt
är någonting som vi alla är väldigt stolta över och vi skulle bli otroligt glada om just ni vill
komma!”

Föreställningarna kommer äga rum:
 Onsdagen den 31 januari 2018 klockan 09.00, 10.30 & 13.00 samt
 Torsdagen den 1 februari 2018 klockan 09.00 & 10.30.
Anmälan sker genom att gå in på länken nedan. Detta kommer föra er vidare till ett
anmälningsformulär där all information finns. Detta är helt kostnadsfritt för alla skolor i hela
regionen! Har ni frågor är ni välkomna att höra av er till mig. Hoppas vi ses!
http://www.norrkopingssymfoniorkester.se/konserter/de-geergymnasiet-musik-moeter-sonskolkonsert-2018
Med vänlig hälsning, Anna Rask Es15c, De Geergymnasiet Norrköping.

”Anledningen till att vi alla går på högvarv inför
julen med den eviga, oåterhållsamma och ofta knasiga
julklappsshoppingen är antagligen att vi
inte riktigt vet hur vi ska uttrycka vår kärlek i ord.”
[

H A R L A N

M I L L E R

]

Cia A Lundvall, Norrköping 6 december 2017
Vill du få med något i Infobladet? Mejla cia.axelssonlundvall@norrkoping.se. Deadline är kl 12 onsdagar.

2

