Kære elever og forældre på mellemtrinnet

Det sørme, det sandt, (snart) december igen…

Vi har en del informationer, vi vil give jer i forhold til december måned,
hvor der kommer til at ske mange forskellige ting.
Vi vil først og fremmest informere om, at der er sket nogle
elevrokeringer siden I modtog sidste nyhedsbrev. Viktor er ikke længere
elev på mellemtrinnet. Vi byder velkommen til Julia, som er startet i 6.
klasse, Emil B. og Nikolaj (fra indskolingen) i 4. klasse samt Christoffer
(fra overbygningen) i 6. klasse. I mellemtrinet bliver vi således 17 elever.
Vi har fortsat fokus på trivselsarbejdet på mellemtrinnet, og det er
vores indtryk, at det har en positiv effekt for klassen, både socialt og i
forhold til undervisningen. Det går generelt godt på mellemtrinnet.
Eleverne er gode til at samarbejde og hjælpe hinanden med at overholde
vores overordnede regelsæt. Derfor har vi på det seneste haft to
fejringer.
Læsning kommer til at få et større fokus og derfor opfordres der til at
læse mindst 20 minutter hver dag, som det også fremgår af den nye
læselog.
Onsdag d. 25. november har vi på mellemtrinnet valgt at lave julelys med
eleverne fra kl. 10.30. Lysene skal pynte klassen i hele december og den
sidste dag før juleferien får eleverne lyset med hjem. Medbring derfor
et rengjort (gerne flere) rødbedeglas/syltetøjsglas senest mandag d. 23.
november.

Fredag d. 27. november er der juleklippedag på hele skolen. Denne dag
møder eleverne fra 8.45 til 13.05. Eleverne på mellemtrinnet kommer til
at julehygge og lave julepynt til både skolens fællesrum og
mellemtrinnets lokaler hele dagen. Vi overholder restriktionerne ifm.
Covid19, og derfor samles vi ikke med resten af skolen.
Vi skal også have pakkekalender på mellemtrinnet. Det betyder, at vi hver
dag i december trækker lod om, hvem der skal modtage en gave. Derfor
bedes alle medbringe en gave til ca. 30 kr., som kan glæde både drenge og
piger i mellemtrinnet, og som ikke er noget spiseligt. Gaven skal
medbringes senest fredag d. 27. november.
Vi har desuden igen i år valgt at gennemføre ”Omvendt Julekalender”, da
det de sidste år har været en stor succes på mellemtrinnet. Se mere om
Omvendt Julekalender i efterfølgende information.

Fredag d. 18. december er sidste skoledag før juleferien. Denne dag vil
der som sædvanligt være julehygge med kirkegang, dog uden forældre og
med gældende coronarestriktioner. Eleverne møder 08.45 – 12.00 og går
herefter på juleferie.

Vi glæder os til at se jer alle til de kommende skole-hjem-samtaler.

Venlig hilsen
Cathrine og Rune

Vi har igen i år valgt at tilmelde mellemtrinnet til Omvendt Julekalender - SOS
Børnebyernes gratis julekalender til skoler i december. Kalenderen handler om at give
i stedet for at få, og mellemtrinnet kan følge med, når børn fra hele verden viser en
lille bid af deres hverdag.
Omvendt Julekalender hedder sådan, fordi julen ikke kun handler om at få. Julen
handler i høj grad også om at give og være gode ved hinanden og for mange børn kan
gave-ræset tage over i december.
Ideen med Omvendt Julekalender er, at eleverne i løbet af juletiden udfører gode
gerninger derhjemme, som de får en lille skilling for – for eksempel kan de rydde op
på værelset, skrive et sødt julekort til mormor eller pante flasker. Der er også
mulighed for at gå sammen og bage pebernødder eller at lave juledekorationer/-pynt
og evt. sælge.
De penge, som eleverne samler ind, går til at hjælpe fattige og udsatte børn, der
ellers ikke har en særlig børnevenlig hverdag. Mellemtrinnet er med til at give andre
børn en gave for livet, når de er med i Omvendt Julekalender. Alt for mange børn
verden over er helt alene uden nogen, der kan tage sig af dem. SOS Børnebyerne
arbejder for, at alle børn skal vokse op i et kærligt hjem. Sammen med eleverne, der
deltager i Omvendt Julekalender, vil vi i år arbejde for at kunne give flere
forældreløse og udsatte børn en tryg barndom med stabile, kærlige forældre og en
god hverdag med skole og kammerater.
Omvendt Julekalender er altså med til at sætte fokus på de børn, der ikke har så
meget, og giver de danske skoleelever mulighed for at gøre noget helt konkret for at

hjælpe børn som dem, de møder i julekalenderen. Og samtidig med hjælper børnene
med at gøre julen rar og hyggelig derhjemme.
Mille Gori (også kendt som Motor Mille fra DR Ramasjang) er i år vært på Omvendt
Julekalender.
Det kommer til at foregå sådan, at eleverne hver dag kan putte deres indsamlede
kroner i en indsamlingsdåse fra SOS-Børnebyerne. Indsamlingsdåsen kommer til at
stå i klassen og alle skal vide, at selv den mindste krone tæller. Vi har på ingen måde
en forventning om, at der doneres store beløb. Vi håber på jeres opbakning.
Mere information via linket:
https://www.sosbornebyerne.dk/julekalenderen/

