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Kære alle
Så er der kun ganske kort tid tilbage af 2018 og inden længe kan vi byde velkommen til et helt friskt og nyt år, som
vi på skolen imødeser med både glæde og forventning. Men inden da er der en lang og god juleferie, som for mange
er længe ventet.
”Julen er en Ting, som Folk i de elleve Maaneder af Aaret ikke skænker en Tanke eller højst er enige om, er en meget besværlig Ting, men som den tolvte rejser sig som en Kæmpe, som det er umuligt at diskutere med eller om.
Grunden dertil er naturligvis den, at Julen endog fra Hedenskabets Tid er Nordboernes største Fest, saa at ethvert
Forsøg paa at afskaffe selv dens uheldige Egenskaber, saasom Udveksling af gaver, vil falde frugtesløst ud, særligt
fordi børnene har bemægtiget sig den.”
Sådan skrev Emma Gad i udgivelsen ”Julens takt og tone” for præcis 100 år siden. Julen rejser sig også i år som en
kæmpe som ikke kan diskuteres, og ethvert forsøg på at afskaffe gaver vil helt sikkert slå fejl. Og godt det samme.
2018 har været et godt år på Brenderup Realskole. Undervisningen har været god og berigende og vi møder hver dag
glade og positive elever, der har det godt med hinanden og med de voksne på skolen. Det er i kombinationen af fagligt
fokuseret undervisning og godt kammeratskab, at det gode skoleliv opstår.
Du og dine ønskes en rigtig god og velfortjent juleferie. Vi ses igen torsdag den 3.januar 2019, og hvor vi med opladede batterier og fuld fokus igen er klar til undervisningen.
Mange hilsner fra
Curt Graugaard Jensen, skoleleder

Julekoncerter i Odense
Koncerthus
I år skulle 5a samt koret fra Brenderup Realskole ind og synge i Odense
koncertsal. Det startede med, at vi
skulle ind og øve fredag den 30. november i Koncerthuset i Odense.
Mødet med musikere og skuespillere
Korlederen hed Stine og klaverspilleren Lars. Imens vi øvede, kom skuespillerne ind for at sige hej. Der var
Emma, som spillede Kandis, Magnus
der spillede Pyrus, og Thomas som
spillede Gyldengrød. Korlederen Stine valgte to personer, en dreng og
en pige, som skulle sige ”Hej Pyrus”
i koncerten.
En lang koncertdag
Lørdag den 8. december skulle vi
møde klokken 8.45, fordi vi skulle
have en generalprøve først. Prøven
var i den store koncertsal. Ved den
første sang, kom Kandis op iblandt
koret. Vi havde en pause imellem
de to koncerter, hvor vi kunne tage
juice og frugt, men vi havde også
selv madpakker med. Begge koncerter gik rigtig godt, og vi fik meget
ros.
Skrevet af Marie, Mads og Matilde i
5a

vinter 2018

Sokketeater på tysk - når det
skal være sjovt at lære
Man bliver aldrig for gammel til at lege. 8c har lavet dukketeater på tysk - og hvilket dukketeater.
4 lektioner blev afsat til at forberede et eventyr
som teater. Det kunne være en lille dukkefilm,
eventyr hvor man selv spillede rollerne, eller som
de fleste grupper valgte, med strømper.
Ikke et øje var tørt ved fremvisningen af bl.a.
Prinsessen på ærten. Alle kunne se, at den lyserøde strømpe med glimmer, selvfølgelig var prinsessen, og at sportsstrømpen med papirskrone var
prinsen.
En anden gruppe havde lavet små figurer på pinde
- Hans og Grete - og havde filmet deres eventyr.
Alletiders.

Når pindsvinene flytter ind
Med efterårets indmarch med blæst, kulde og løvfald, blev det også tid for, at de små pindsvin i vores haver skulle
have fundet sig et vinterhi. Og nogle kommer helt sikkert til at bo finere end andre. 2b har nemlig været igang med
skruemaskine og målebånd for at bygge de smarteste pindsvinehuse i natur/teknik.
En af aftagerne var vores egen Tenna Bruun, der nu huser sit pindsvin Søren P. i sommerhuskvarterets absolut fineste
pindsvinehus. Betalingen bestod til 2b’s store glæde af flødeboller til hele klassen.

vinter 2018

Kaskelotternes sang
4b har læst Kaskelotternes Sang og
gennemarbejdet bogen. En del af
bogens kapitler er blevet til kreative små kunstværker.
Kaskelotternes Sang er en bog, der
er værd at læse, fordi den har så
mange gode emner, som gemmer
sig lidt under teksten.

SFO’ens julebasar
Den sidste fredag i november blev
der afholdt den årlige julebasar.
det var et stort tilløbsstykke og
mange af boderne kunne melde
om udsolgt til sidst.
Underholdningen blev leveret af
spirekoret og skolekoret, der sang
både sammen og hver for sig.

DM i skoleskydning
2018
Silas Lassen, Marie Eskesen, Celine
Lynggard og Marius Sigaard fra 5a
deltog alle i DM i skoleskydning,
som bliver arrangeret af DGI hvert
år i november.
I fællesskab skød de sig med sikker
hånd ind på en velfortjent 3.plads
- der lyder et stort tillykke til alle
fire herfra.

vinter 2018

Jule-klippe-klister-dag
I slutningen af november eller en
af de første dage i december klippes der i bogstaveligste forstand
en dag ud af skemaet, hvor hele
skolen kaster sig i julegrams.
Der er pludselig nisser alle vegne. Og pynten i klasserne strækker sig over hele spekteret fra 9b
der har pakket praktisk talt hele
deres klasselokale ind i julepapir,
over 6a, der har pyntet deres klasse som De Nattergales ”Julehuel”
fuldendt med halmballer og Gertrud Sands julekasse, til 0a eventyrlige nisse- og troldelandskab,
der fylder hele den nederste del af
deres klasse.
Efter sådan en dag kan selv de
mest julekuldrede læne sig tilfredse tilbage og bare glæde sig til, at
december går sin vante gang mod
juleaften.

Julefreden i fare pga.
dramatisk kidnapning
Ja, det var ikke for sarte sjæle da
4b inviterede til juleforestilling,
der havde uropførelse torsdag
den 11. december for et veloplagt
publikum.
Der er tale om en hæsblæsende
julefortælling, hvor fæle forbrydere kidnapper julemandens børn.
Heldigvis endte det hele godt, sådan at julefreden igen kunne indfinde sig.
4b var noget spændte på, hvordan
deres juleteater ville blive taget
imod, men al angst blev gjort til
skamme, da stykket blev vel modtaget ved hver opførelse.
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Luciaoptog
Til morgensang den torsdag
13. december gik 2a og 2b
Luciaoptog. Et meget smukt
og velsyngende optog, hvor
lysets komme blev fejret. En
del forældre var traditionen
tro mødt frem for at se med.
En dejlig oplevelse.
Lucia selv levede et dramatisk og kort liv omkring år
300, hvor hun prøvede at gøre
godt, mens farerne lurede
omkring hende og mange ville hende til livs. Hun blev som
kristen forfulgt, og døde som
kun 19-årig den 13. december
år 304. Efter hendes død blev
hun helgenkåret og er i dag
skytshelgen for de blinde og
de syge.

Spirekoret sang på
Dagscenteret
Mandag den 10. december besøgte spirekoret traditionen
tro dagscenteret i Brenderup,
hvor de sang et udvalg af de
sange, der er blevet øvet i
løbet af efteråret. Desuden
sang børn og beboere julesange sammen.
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