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Fredagsbrev Uge 38
”Septembers himmel er så blå” – Tusind tak for en fantastisk markedsdag i går torsdag d.22/09. Stemningen var i top
med duft af popcorn, candyfloss og lyd af boldkast, smadrede tallerkener og glædessnak på tværs af skolegården. Igen
en dag, der markerer den skole, vi er i samarbejde med jer alle sammen. I år havde vi udviklet både på maden og i boderne, hvor retter som Dahl og kartoffelporresuppen varmede godt i maven i tråd med de mange forskellige aktiviteter i boderne med film, bamseskydning, boldkast, dåsetilt, lykkehjul, det glade køkken, sømslåning, målscoring, gyserkælder, neglelakering og meget mere. Tak for en dejlig markedsdag i september.

Naturfagsugen https://naturvidenskabsfestival.dk/

I den kommende uge, uge 39, står den i naturfagets tegn. Det er en landsdækkende event, hvor skoleelever på tværs
af landet arbejder med temaet: ”Gådefulde verden”. På skolen betyder det at eleverne vil arbejde med science-aktiviteter på skolen og ude på øen, hvor eleverne skal ud i felten og undersøge det gådefulde i nærområdet. Ugen er en
anderledes uge, hvilket betyder at skoledagen er ens for alle, hvor alle dagene starter 8.10 og slutter 13.10 i hele
ugen. Skolens fælles engagement bindes sammen af en udstilling med mobiler-uro’er på gangen ved lærerværelset. Kom forbi gangen, når I henter eller bringer børn.
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Go Cook https://gocook.dk/
Torsdag d.29/09 i næste uge står 6.a. klar nede ved Brugsen i byen med pizzabagning i Go Cook bussen. Kom ned og
smag og lad jer inspirer af årstidens rødder og grønt.

Stop madspild!
I samarbejde med Brugsen henter vi nu frugt og grønt, der kasseres i butikken. Det er til stor glæde for os alle sammen
på skolen, i SFO’en og i klubben, da Anja omsætter det hele til smagsfuldeoplevelser i skolekøkkenet sammen med
eleverne.
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Besøg i 0.a
Onsdag i denne uge havde eleverne i 0.a besøg af fem søde hundehvalpe. Hvad sådan nogen skønheder ikke kan sætte
gang i. Tusind tak for besøget til Louis og Sarah for at dele oplevelsen med os.

Ønsker til klubben
Vi har fået ryddet et rum til bordtennisbordet, hvor der lige er plads til et bordfodbold eller bobspil. Så hvis der skulle
stå et bordfodbold, bobspil eller andet hjemme, I ikke længere bruger, tager vi meget gerne i mod det.
Klubben har fået et løft i sidste uge, hvor Kasper er rykket ind sammen med Liselotte og Rebecca, der er nu gang i de
mange brætspil og den kreativudfoldelse. Der har i samme omgang været afholdt børnemøde i klubben, hvor mobilskærm- og adfærdsregler er blevet vendt og diskuteret. Det har resulteret i fælles regelsæt til, hvordan vi er sammen,
når vi er i klubben. Reglerne vil blive hængt op i klubben i næste uge.

Vi ønsker jer alle en dejlig september weekend
Mange hilsner
Allan og Thomas

