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hænderne eller hovedet vipper med når musikken er
sat på. Vi ser frem til næste besøg af Strøm til Børn
kommer igen. https://strm.dk/stroem-til-boern/

FASTELAVN
Traditioner er altid gode og kan alle noget ganske særligt. I dag var hele skolen samlet for første gang til det
årlige fastelavnsoptog, tøndeslagning og kåringer. Anja
fra SFO’en havde igen stået for hjemmebag og alle
hjem har her til morgen haft en særlig opgave i at få
sendt børnene afsted i skole. Det er så dejligt at alle på
skolen tager traditionen op og kommer festligt udklædt
og i højt humør. Dejligt er det, vi på skolen holder fast i
”Kan du gætte hvem jeg er?”
Vinterferie og fastelavn er lige nu. Dejligt bliver det
med tid til familiesamvær, spil ved pejsen og blive opslugt i bogens univers. Det har været en uge med elektrisk og beatbetonet besøg ude fra, festlige udklædninger og et kig indenfor i de hvide huse.

legen. Tak for jer 😊

DE HVIDE HUSE

STRØM TIL BØRN

5. og 6.kl. har haft besøg af to rytmiske og helt elektriske gæstelærere, hvor beat, loop og tempo gav syn for
de individuelle kompetencer og kvaliteter eleverne
hver især besidder. Nogle gange glemmer vi det individuelle til fordel for det fælles, og det er måske ikke altid godt. Det er også godt at vide, hvad man kan tage
med ind i fællesskabet, og det havde dette forløb
netop fokus på. Jeanette og Josefine fra projektet
”Strøm til børn” havde medbragt IPads, hørebøffer og
inspirerende Apps, der skabte rummet til at udfolde
det umiddelbare og kreative med brug af musikkens
opbygning og elementer. Dele vi alle besidder og har
fornemmelse for. Musik og menneske hører sammen
og kan ikke adskilles. Tænk blot på hvornår foden,

Byggeudvalget var samlet i onsdags og var på første visit indenfor i Børnehuset (De hvide huse). Lokalerne
står rigtig fine og venter kun på, at vi rykker ind. Ideerne og tankerne for anvendelse er mange, det bliver
helt fantastisk at flytte ind, hvor SFO og klub snart vil få
deres tiltrængte plads og rum til de mange aktiviteter
og muligheder, vi har. Udeområdet står også klar med
mulighed for; haver til maver, orangeri, udendørs laboratorier og plads til leg. Og inden længe står Multibanen også klar til at blive indtaget.
I ønskes en rigtig god vinterferie
Nyd den lige så længe, den varer 😉
Mange hilsner Allan og Thomas

Svaneke d.25. februar – 2022

Svaneke d.25. februar – 2022

Svaneke d.25. februar – 2022

