Månedsnyt januar 2019

En lang januar måned har nu nået sin ende. Der har
været lange og mørke dag uden meget lys, indimellem
har der været frost og lidt sne, men desværre ikke så
meget at kælkebakken har været i brug. Vi krydser
stadig fingre, så vi kan få en masse god leg.
Midt i mørket fik vi skabt fest og farver med vores teaterforestilling ”Emil fra Lønneberg” Et skønt projekt,
som alle klarede så flot. Nu er vi tilbage ved den daglige undervisning, og det har været svært for nogle, da
det er meget sjovere at lave teater, men bogstaver og Pytagoras skal lærers 😉
Evalueringen af vækstmodellen er nu helt færdig. Input fra forældre, personale og bestyrelsen er samlet i et
dokument, som er på intra. Håber I alle vil tage jer tid til at læse det. Feriekalenderne for skoleåret 20192020 er også kommet på intra i løbet af januar.
I løbet af foråret vil personalet afholde deres 6. ferieuge. Det betyder, at der vil være vikar på, eller at
teamet planlægger aktiviteter, så det kan klares med 2 lærere. Ofte er det en god mulighed, som giver
mere ro for eleverne, da det er et kendt ansigt.
Casper skal opereres i knæet, Emma Møller vil være vikar for ham. Emma kender skolen godt, da hun er
tidligere elev på skolen.
Der er fortsat interesse for vores skole: I den senest tid er Jakob begyndt på 4. årg. Ann Jean og Moniq, som
er søskende er begynd på henholdsvis 0. og 2. årgang. Velkommen til jer alle, vi håber, I bliver glade for
skolen.
Vi skal desværre sige farvel til Katara på 2. årg. da hun skal flytte. Vi ønsker al mulig held og lykke til dig og
din familie.
Alle ønskes en rigtig dejlig vinterferie, håber I vil få slappet af og vender tilbage med ny energi

De bedste hilsner
Karina
FÆLLESSKAB når det er bedst!!

Kalender for februar:
2. februar:

Hovedrengøring

Uge 7:

Vinterferie (SFO´ en er åben for tilmeldte børn mandag til onsdag)

18. februar:

Basketstævne for 6.- 7.- og 8. årg.

19. februar:

Bestyrelsesmøde

21. februar:

Besøg af skolens tilsynsførende

Uge 9:

Intro på uddannelsessteder for 8. årg.

27. februar:

Salmesang for 4. og 5. årg.

1. marts:

Fastelavn i 1. -2 lektion for hele skolen

Husk skolens generalforsamling torsdag den 21. marts

Månedsnyt fra indskolingen
Vi fik en rigtig god begyndelse på det nye kalenderår. Vi skulle lige mødes i vore klasser, hvor vi skulle
fortælle om jul og især fyrværkeri-historier fra nytårsaften. Herefter var det teateruger, hvor vi slet ikke var
sammen i klassen, men spredt rundt i kulisser, presse/PR, dans og kostume-værksted. Det var lidt
forvirrende for de yngste, men de fandt sig en rolle i det store fælles projekt, der hed ”Emil fra Lønneberg”.
Det blev en forrygende forestilling, som de fleste af de ”små” havde en aktie i – uanset om de syede fisk,
bagte småkager eller skar træmænd.
Og apropos Emil fra Lønneberg, så har indskolingen lige taget hul på årets forfatter, som i år bliver Astrid
Lindgren, så det bliver sjovt at opdage at Astrid Lindgren er andet end Emil fra Lønneberg og Pippi
Langstrømpe. Vi får læst en masse, leger ”tingfindere”, lytter til historier, tegner og skriver. Men det er jo
også en kapacitet i forhold til at se tingene i børnehøjde, vi her har fat i. Det varer hen over vinteren, dog
også krydret med arbejde i danskbøgerne.
PIV/JPF

Månedsnyt mellemtrinnet

Så gik den første måned i 2019, og det helt store i denne måned har naturligvis været skolens traditionelle
teateruge. Maja var sufflør, Thomas på kulisser, og jeg stod for musikken.
Vi lærere har efterfølgende, igen i år, talt om, at det er utroligt, hvor meget eleverne kan nå at lave/lære på
kun en lille uges tid. Det er super fedt som lærer at opleve den energi og målrettethed eleverne ligger for
dagen. Ligeledes er det altid spændende, når vi fra alle de forskellige arbejdsgrupper samles til den første
fælles gennemspilning dagen før forestillingen vises for far og mor. Alt gik bare lidt bedre i år! Håber også I
som forældre gik hjem med en følelse af, at alt (næsten alt 😊) klappede, som det skulle.
Jeg håber også, at I lagde mærke til, at lyden på skuespillerne var betydelig bedre i år end hvad I har været
vant til. Foreningshuset samt skolens Støtteforening har hjulpet med indkøb af et nyt 14 kanals trådløst
mikrofon/headset system. Det har været voldsomt dyrt, men efter min mening alle pengene værd. Der var
ingen skrat eller udfald grundet tekniske problemer, dejligt! Lysudstyret samt en del af udstyret til
musikken er stadigvæk lånt udstyr. Men forhåbentlig om nogle år vil vi også her være i stand til kun at
bruge vores egent.
Nu da det er mig der skriver Månedsnyt, vil jeg da også lige komme med en kommentar til musikken, som
blev brugt i stykket. Det er komponeret og arrangeret af undertegnede.
Selve melodistemmerne var de ”gode gamle”, men ellers var alt andet
lavet til stykket med det i mente, at det skulle kunne spilles af vores
elever. Og heldigvis for mig var der nok, der valgte at komme på
musikholdet! Det er også dejligt at kunne mærke at det arbejde som
bliver lagt i musikundervisningen samt musikskolen for alvor er ved at
give frugt 😊
Det næste store projekt med musik er naturligvis vores forårsfest. Vi er i
klasserne allerede godt i gang med at øve, og jeg kan allerede nu afsløre, at der
vil komme flere nyheder som så vidt jeg ved ikke er set før på vores skole! Nok
om teater og musik.
I mandags blev det traditionelle hockeystævne for 4. og 5. årgang mod Filskov og
Hedegaard friskoler afviklet. Og (igen) kom vi ikke hjem med pokalen ☹ Vi er
dog overbevist om, at det snart er på tide, at dommerne lærer alle reglerne! 😊

I dansk er eleverne i gang med et nordisk team, hvor der bliver prøvet kræfter med norsk og svensk!
I Natur/teknik ligger vi op til uge 6 hvor der er seksualundervisning på skemaet. Vi snakker om vores
arveanlæg, kønnet/ukønnet formering samt ”hvad alt det der sex nu er godt for!”…
I kreativ fag laver vi stærekasser samt brodere! Klassen er delt op i to, og indtil nu er det gået super godt,
og vi er snart færdige med de første kasser.
Ellers er vi vist alle så småt ved at gøre eleverne klar til de obligatoriske test som kommer i løbet af foråret
inden de næste skolehjem-samtale.
Mvh Kim Steffensen/Musiklærer mellemtrinnet

Månedsnyt overbygningen
Det har været en januar måned, der har stået i teaterugens tegn. Det var en fantastisk uge, hvor det var
fedt at opleve, at vores elever tog ansvar og bidrog til, at det blev en super forestilling, hvor det hele gik op
i en højere enhed.
Tilbage i hverdagen er der fuld fart på i de forskellige fag. I naturfag er vi allerede i gang med årets 2.
projektløb, om udledning af stoffer. Det er et af de emner, hvor man skal arbejde tværfagligt i både
geografi, fysik/kemi og biologi.
I dansk har vi netop afsluttet et reklameforløb, og skal i gang med et forløb om kortprosa. I engelsk er
temaet youth crime, hvor eleverne bl.a. skal arbejde med filmen 8 mile, og de skal udarbejde en lille tekste
om temaer fra filmen.
Husk, der er basketstævne om mandagen lige
efter vinterferien for 6.-8. klasse. Holdene er
lavet, så der kan øves i pauserne.

/Overbygningsteamet
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