December 2019

Julehilsen fra mellemtrinnet
Kære forældre til eleverne på mellemtrinnet
I får hermed en hilsen inden vi alle går på juleferie.
Det har været en god og rolig december-tid, hvor vi har
nået det faglige, samt lidt ekstra hygge med
pakkekalender og ”Omvendt julekalender”, som vi har
oplevet, at eleverne er gået meget op i. Eleverne har hver dag doneret et mindre beløb og
vi har åbnet en låge (set et mindre videoklip med børn fra andre steder og med andre
vilkår), som har givet anledning til en fælles debat.
Tidligere havde vi en foredragsholder på besøg fra SOS-Børnebyerne. Det var meget
inspirerende og jeres børn viste stor interesse og havde et væld af spørgsmål. Det har
været et vellykket forløb. Tak til jer forældre, der har givet børnene opgaver til
deres ”gode gerninger”.
Vi har også i december haft besøg af repræsentanter fra Red Barnet, der afholdt en
workshop i forhold til ageren på sociale medier. Det var også godt og inspirerende, og det
giver stof til videre arbejde både i klassen og i forhold til at udforme et sæt retningslinjer,
som forældrerådet arbejder med, som det blev aftalt på efterårets forældremøde.
Fredag d. 20.12, som er sidste skoledag inden ferien, møder eleverne fra
kl. 08.45-12.00. Denne dag er programmet anderledes med kirkegang og fælles hygge i
klassen. Eleverne skal ikke medbringe andet end deres madpakke. Vi sørger
for ”julegodter” til alle. Skolens fælles program er at finde på skolens hjemmeside.
I uge 3 har vi emneuge på hele skolen. I mellemtrinnet skal vi arbejde projektorienteret
og deres skoledag er mandag til torsdag i tidsrummet 08.45-13.05 og fredag fra 08.4512.00. I får nærmere information, når tiden nærmer sig.
Vi ses igen mandag d. 06.01.20. kl. 08.45.

Vi ønsker jer en rigtig god ferie.
Glædelig jul og godt nytår.

Rune og Cathrine

