
 

PPSV NYT NO 1, 2015 

        SKAL DU VÆRE EN DEL AF FRANSK FORÅR 2015 ? 

 

I forbindelse med fransk forår den 15, 16 og 17. maj 2015 planlægger Præstø Privatskoles Venner at deltage med 

aktiviteter, der skaber opmærksomhed om Præstø Privatskole og venneforeningen. Aktiviteterne skal også skaffe 

penge til skolen og flere medlemmer til støtteforeningen. Hvis du har tid lyst til at være en del af Fransk Forår sammen 

med Præstø Privatskoles Venner, så kom til planlægningsmøde.  

torsdag den 19. marts kl. 19:00 i skolens lærerværelse. 

Vi planlægger "kun" aktiviteter fredag den 15. og lørdag den 16. maj. Rammerne for aktiviteterne er skolegården, 

salen og evt. andre lokaler. Næste skridt bliver at vælge aktiviteter og aftale hvem der gør hvad.  

Vi har brug for din hjælp! Det kan både være hele dage, halve dage eller blot nogle timer den 15. eller 16. maj. Tilmeld 

dig derfor nu ved at sende en mail til mille@ppsv.dk eller ringe til 40 35 66 93. Dette gælder også selv om du ikke 

kan komme til planlægningsmødet. Det er en forudsætning for arrangementets gennemførelse at tilstrækkeligt mange 

har lyst til at hjælpe. 

Hvis du IKKE kan komme til mødet den 17. marts, eller den 15. og 16. maj, men gerne vil give en hånd med alligevel 

hører vi også gerne fra dig. Vi glæder os til at høre fra dig. 

Både voksne og børn kan deltage som hjælpere under arrangementet. I 2014 år passede flere børn boder og havde 

nogle sjove dage med at hjælpe til. 

Lige nu har vi følgende forslag på bordet, men alle inputs er velkomne: 

- Mobilt pariserhjul 

- Det muntre køkken 

- Skarpskytten 

- Air-track/hoppeborg 

- Børneloppemarkedsstande (evt. i salen) 

- Børnegøgl  

- Skaterbane  

- "Vilde vulkaner redskaber" 

- Ponyridning 

- Keglebane 

- Rollespilslege. 

- Fælles spisning/grill lørdag aften for hjælpere 
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