Novembernyt 2020

Det er en anderledes og udfordrende tid, hvor vi desværre må aflyse alle de fælles aktiviteter, der er med til
at afveksle hverdagen for både store og små, og som også har betydning for vores store fællesskab. Jeg har
opfordret lærerne til, at de tænker ud af boksen og arrangerer anderledes aktiviteter, så der tilføres energi og
psykologisk ilt. Det kan være ture ud af huset, fagdage eller aktiviteter klassevis, hvor der arbejdes med sociale færdigheder. Alt hvad der, under hensyn til covid 19 kan lade sig gøre, og I må meget gerne komme med
ideer og input.
Tak for jeres forståelse og I skal have stor TAK, fordi I hver dag afleverer jeres dejlige børn til os. Vi gør alt
for at skabe en tryg og stabil hverdag for alle. Vi savner jer som en naturlig del af skolens hverdag, og ser
frem til, at I igen kan blive en fysisk del af skolens daglige liv.
Det årlige julemarked d. 4/12 er desværre også aflyst. Vi lægger nogle faglige fordybelsesdage ind i stedet,
og gør en ekstra indsats for at skabe en rar og julet december, selvom det bliver på andre måder end vi plejer.. Lige nu arbejder vi på, at vi i december kan være fælles om nogle juleaktiviteter, som omfatter alle uden
at vi er sammen fysisk. Det er endnu hemmeligt….
Nyt fra sfo og klub
Lektier/hjemmearbejde
Der er godt med liv på legepladserne med gang Hvis man sammenligner os med andre skoler, har vi valgt
i de et-hjulede cykler og mooncars. Selvom det at have en kortere skoledag, da vi ikke tror på, at børnene
er den mørke tid, er børnene glade for at være
lærer meget sent på dagen, og da det giver mulighed for
ude - dejligt!
at de kan dyrke deres fritidsaktiviteter. Derfor er der træInden døre arbejdes der i julegaveværkstedet,
ningsopgaver, læsning m.m., som skal ordnes hjemme
og så har vi købt en hel tønde lego, som der
(eller på skolen efter undervisningstiden). For mange er
virkelig bygges godt med. Klodserne sprittes
det en selvfølge, men for en del elever på alle klassetrin
jævnligt af.
bliver det ikke gjort. Det indebærer, at lærerne får en
Husk at der er computer Marathon i klubben d.
kontrolfunktion og ofte skal tage kontakt til forældre, for
27-28. nov.
at få ansvaret placeret dér. Den funktion er ikke den fedeste del af lærerjobbet, og vi vil hellere vil bruge arbejdstiden på faglig udvikling og på at få planlagt spændende
læringsforløb for eleverne. Når en del af klassen ikke har
fået læst novellen, lavet divisionsstykkerne eller øvet de
engelske gloser, får det også betydning for den undervisning, der så kan gennemføres for hele klassen.
Derfor appellerer vi til jer, om at hjælpe dem med at få
det gjort

6. kl. laver pendulmaling

Mexikansk risret m. avokado

Boller i karry var på menuen, da boden åbnede sidste
mandag

