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Kære elever, forældre og medarbejdere
”Efterår
Den sidste sol har gemt sig i dit blik”
NYE CHROMEBOOKS

Da skole begyndte, fik alle elever i 6. og 7.kl
en Chromebook. Der har igen været muligt at
gøre i samarbejde med Dagli’ Brugsen I Svaneke. En sponsoraftale, der har fulgt skolen,
siden den blev Friskole. Vi er dybt taknemlige
for samarbejdet og føler os meget heldige
som skole.
Arbejdsdag
Så sker det. I morgen mødes vi kl.9.00 i skolegården til den først arbejdsdag. Der er i år rekord mange tilmeldt, og vi glæder os til en
god dag sammen og vejret ser ud til at holde
tørt

SVANEKE

Nyt keyboard
Vi har i denne uge fået nyt helt nyt Roland
keyboard, sponsoreret af Soundit i Listed. Det
gamle gik ned, og tilbud blev indhentet. Det
var her vi fik tilbuddet fra Soundit, som vi stadig ikke kan få armene ned for.
I sandhedens tjeneste
8. og 9.kl. har i går været med i programmet
”I sandhedens tjeneste” på DR 1. Her har eleverne prøvet kræfter med nogle af de overvejelser, som journalister dagligt gør sig om etik,
relevans og troværdighed, når der udvælges
og bringes nyheder hos DR. Formålet er at
give eleverne konkrete værktøjer, som de kan
anvende i mødet med den daglige nyheds- og
informationsstrøm og dermed blive mere kildekritiske nyhedsbrugere.
Naturfagsugen
I den kommende uge står den på noget ”Helt
Vildt”, som også er temaet for Naturfagsugen
i år. Vi har været gang med planlægningen i
nogle uger nu og ser frem til at opleve det
vilde indtage skolen.
” Og tiden går
Vi venter, og vi håber, og vi tror”

Lys på gangene
Allan og Morgan har sat nye led-lamper op i
loftet på gangene ved mellemtrinnet og indskolingen. Vi er stolte over, at vi hele tiden
tænker i grønne løsninger.

I ønskes alle en rigtig god weekend
Venlige hilsner
Allan og Thomas

