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Fredagsbrev Uge 40
En herlig uge er gået og oktober er kommet til sammen med solen, der endnu holder fast i varmen og med sin
placering på himlen og skaber lange skygger over landskab og by. Træernes farvespil stråler med sine røde og gullige
farver og minder os om, hvor dejligt det er med de skiftende årstider, og hvor heldige vi er med vores placering på de
nordlige breddegrader.

2.a besøg hos Vestas
Onsdag var hele 2.a på besøg hos I Rønne havn hos Vestas vindmøller. Det var et fantastisk besøg og overvældende at
møde de store og høje elementer til vindmøllerne, der står klar til at blive hentet og sejlet ud i Østersøen, hvor de
snart vil stå og producere bæredygtig og grønenergi til glæde for klimaet.

Ny elev i 0.a
Vi skal byde velkommen til Hannah Loa DeBasse, der er startet i klassen. Vi er rigtige glade for at Hannah og familien
har valgt os. Vi er nu 204 elever på skolen.

Velkommen Hannah og familie
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Efterår i Paris – mere end en dejlig tanke

Bon voyage
9.a drager afsted søndag morgen mod frydens by Paris, et gyldent sted i Europa, hvor historier og fortællingerne er
mange. Bonjour, Merci, Je m’appelle og Je taime og andre udtryk og komplimenter, der lægger op til samtale, vil
sikkert blive sat i spil i mødet med i anden verden og sprog. I ønskes en rigtig god tur til Paris og vi glæder os til at høre
om jeres mange og fantastiske oplevelser.

Uro og mobiler på gangen
Har du ikke været forbi endnu? - Så er det nu… Produktet fra i Naturfagsugen som her er Uroer og Mobiler, der hver
især illustrerer det gådefulde, fantastiske og paradoksale i vores verden. Kom endelig forbi.

Vi ønsker jer en dejlig weekend
Mange hilsner
Allan og Thomas

