Lyslight-Walken 2017
Formål:
Understøtte skolens værdigrundlag: Trivsel – Tolerance – Tillid – Respekt
Understøtte samvær mellem: Elever – personaler – forældre - bedsteforældre på en fælles travetur i vintermørket.
Gøre Lyshøjskolen synlig i Kolding By.

Hvornår:

Torsdag d. 7 december kl. 16.30 – 19.00

Hvem:

Alle skolens medarbejdere og elever. Alle skolens forældre og bedsteforældre deltager i det omfang, de har
mulighed for. For eleverne er det omlagt undervisning, så alle deltager☺ SFO lukker denne dag derfor kl. 16.30.

Hvor:

Afgang fra Lyshøjskolen –opstilling på asfaltbanen. Eleverne krydses af før afgang. Vi går langs fjorden med mål i
v/plænen foran KoldingHus. Rutebeskrivelse nedenfor.

Hvordan:

Eleverne og personalet (samt alle forældre m.fl. der kan) møder kl. 16.30 ved asfaltgården. Opstilling ud fra skilte.
Beklædning: Vi møder alle i så mørkt tøj som muligt (sort, blåt), og medbringer diverse lys, som I har hjemme:
Cykellygter, led-lys, lommelygter, refleksbrikker m.v., så vi lyser op i mørket på traveturen. Mens vi går mod
KoldingHus, synger vi Lyshøjsangen et par gange.

Staldgården:

Kl. 18.00 afsynger vi 3 sange, der hylder lyset og december. Opstilling langs muren ved KoldingHus. Forældre,
personaler og elever sidder alle sammen.

Afhentning:

Mellem kl. 18.30 og 18.50: Alle elever afhentes ved KoldingHus. Husk, at sige farvel til dit barns lærer eller
pædagog, så vi ved, der er en voksen, der har hentet. Der vil være personaler tilstede, indtil alle elever er hentet.
Vær opmærksom på, at parkering denne aften kan være vanskeligere end normalt, da bymidten afspærres.

Medbring:
Lys i form af lommelygte, led-lys, cykellygte eller andet sjovt lys
Tøj og fodtøj, der passer til vejret – evt. regnslag, da paraplyer vil besværliggøre sang-delen
Noget at sidde på på plænen: Tæppe, pose, underlag etc. Vi sidder ned, mens vi synger.
Vi øver med alle eleverne i hal 2 torsdag d. 7. december kl. 08.30.
Vil du gerne øve sangene på forhånd?
Vi inviterer til hyggelig forældre-koraften d. 23.11 kl. 17.00 i skolens Festsal for alle forældre, bedsteforældre, og jeres børn må
gerne komme med☺ Vi synger de 3 sange igennem, der skal afsynges ved KoldingHus.

Ruten:

Lyshøj Alle – Skolebakken – Lindbæksvej – Fjordvej – Gl. Strandvej – Strandvejen – Ndr.
Ringvej – Fynsvej – Mazantigade - Jernbanegade – Aksel Torv – Markdanersgade –
KoldingHus.
Vi synger: ”Lygtemanden Lyser” – ”Lygtemændenes sang” af Hans Holm – ”Hvad er det, der gør jul til noget særligt”

På festligt gensyn
Skolens ledelsesteam og alle medarbejdere.

