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Fredagsbrev Uge 39
Naturfagsugen er bragt til ende. Skolen har været omgærdet af stor arbejdsglæde med mange excentriske, spændende og fuldendte mysterier og gådeløsninger. Hypoteser blev dannet, viden indsamlet og det hele efterbehandlet
og belyst i søgen efter svar på vores fantastiske gådefulde verden. Hvad bruger vi æg til i køkkenet? hvordan bevæger
lyden sig, og kan vi høre lyden i en stumfilm? Hvor langt kan blomsterfrø svæve?
Kom forbi skolen og lad jer drive med under mobilerne på gangen ud for lærernes forberedelsesrum – Der er højt til
loftet

Gave til skolen
Vi fik i onsdags en helt klassesæt af bogen ”Huse ved
vand” af Bente Lange, som også er forfatterne bag bogen. Bogen lægger op til udfoldelse af fantasier omkring, det at bygge og bo tæt på vandet i et utal af varianter. Stor tak til Bente. Vi glæder os til at dykke ned
i dit univers og lade os inspirer til fremtidens boliger
og andre eventyr.
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Go Cook
Når vi puster til pizzaovnens gløder, sker der mirakler på sekunder og en sprødfuld tages ud på pizzaskovlen til fryd for
øjet. Tynde skiver af kartoffel, frisk rosmarin og smeltet ost på bagt på en crispy bund af durumhvede. 6.kl. indtog
pladsen foran Brugsen i går torsdag sammen med det mobile køkken i Go Cook bussen. Anja har arbejdet med klassen
optil dagen, hvor der var gang i gadekøkkenet til stor glæde for alle, der kom forbi.

Løft i SFO’en
Anja har sammen med Maj haft gang i udtynding og omrokeringer af møbler sammen med børnene i SFO’en i denne
uge. Forandring fryder og skaber rum for nye tanker og muligheder. I den kommende uge vil radiatorerne blive opgraderet i bygningen til glæde for indeklimaet og varmeregningen. Dejligt at lyset og varmen finder ind i rummet.

Vi ønsker jer en dejlig weekend under flotte oktober-formationer på himlen.
Mange hilsner
Allan og Thomas

