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Kære alle
Inden længe udrinder 2020 og vi kan byde velkommen til et helt nyt og friskt år, som jeg inderligt håber
bliver bedre end 2020, der har været anderledes, præget af coronarestriktioner, nødundervisning og
begrænsninger.
Det har for os alle været et ret drøjt år, men også et år, hvor der alt udefrakommende til trods har været
mange gode undervisningsstunder, og hvor det har været nødvendigt at holde sammen og passe på hinanden.
Selv om det kan være svært, når alt er begrænset og anderledes, så er det i sådanne tider især nødvendigt at vide, at der kommer en tid bagefter, og at vi skal holde modet oppe og huske at tro og håbe på
noget godt.
Den 21. december er det solhverv, og med dagslys i kun godt 7 timer vil det være årets korteste dag.
Herfra bliver dagene længere indtil den 21.juni 2021, hvor dagslyset varer i godt 17,5 timer. Det betyder,
at tiden med dagslys i gennemsnit bliver cirka 3,3 minutter længere om dagen. Det lysner med andre ord
snart.
I nyhedsbrevet kan du læse om de ting der for tiden optager os på skolen, og jeg vil ønske dig og dine en
rigtig glædelig jul og et godt nytår. Husk at passe godt på hinanden til vi ses igen.
Mange hilsner fra
Curt Graugaard Jensen
Skoleleder

Kundskaber for livet

10.000 sider læst:
”Jeg er super sej, for
jeg er en læsehaj.”
Siden efterårsferien er der blevet
læst på livet løs i indskolingen. Der
føres logbog over antal læste sider
og hver milepæl markeres behørigt.
1000 læste sider udløser et flot
diplom og en slikkepind. Ved 5000
læste sider får man et flot krus, og
ved hele 10.000 læste sider bliver
der overrakt den eftertragtede
læsehajs-t-shirt, som overskriften
refererer til.
Under normale omstændigheder
overrækkes krus og t-shirt ved
morgensangen i hallen, men nu med
coronarestriktioner på skoledagen
har Curt Graugaard Jensen været
rundt i klasserne når læseindsatsen
har skulle markeres.
Her er det Sebastian, 1a og Dicte og
Keven, 3a som modtager diplomer
for hver 1000 sider læst. Rasmus i
3a får et krus for sine 5000 læste
sider, og Erik og Simon i 3a, der
modtager både t-shirt og klapsalver
for deres 10.000 læste sider.
Men læsning er jo ikke kun alene
med næsen i bogen. Det kan også
være læseteatre med replikker,
publikum og nerverne uden på
tøjet. Heldigvis gik det rigtig godt
for både 3a, der i oktober dramatiserede læseteater for 0a, og for 2a,
der i november også havde 0a som
publikum, da deres læseteater blev
fremført på biblioteket.

vinter 2020

6b besøger LEGO House
Der var skruet fuldt op for fantasien, da 6b i
november besøgte LEGO House. Turen har været
længe undervejs, og klassen var super glad for
endelig at kunne komme af sted.
I Billund startede dagen med en rundvisning igennem huset og op på den store tagterasse med
udsigt over hele byen og et kig ned til Legoland.
Undervejs blev der fortalt om LEGOs historie
og legoklodsens udvikling fra træklods til det,
som vi kender i dag. Derefter gennemgik klassen
undervisningsforløbet Story Lab, hvor der skulle
laves stop motion film. Dagen blev krydret med
fri leg og byg-alt-hvad-du-kan-i-LEGO inden 6b
igen vendte næsen hjem mod Brenderup.

Unge og Demokrati
9a og 9b havde en spændende dag ud af huset i oktober, hvor de havde en hel dag på Middelfart Ungdomsskole
under overskrifen ”Unge og Demokrati”. Det er både sjovt og lærerigt at blive udfordret på sine holdninger og synspunkter, og diskussionerne var både interessante og engagerede.
Dagen tog udgangspunkt i oplæg fra henholdsvis Middelfart Ungdomsskole og Mikkel Dragmose-Hansen fra Middelfart byråd, der styrede en spændende debat. Derefter blev eleverne delt op i grupper, som skulle spille demokratispil, hvor der gang på gang dukkede interessante og uforudsigelige dilemmaer op - for når man har sagt A, følger B
lige efter!

vinter 2020

Medaljeregn i
skoleskydning
De dygtige elever fra 5a og 5b
gjorde det rigtig godt til landsmesterskaberne i skoleskydning, hvor
de skød sig helt til tops og blev
både nummer et og to.
Desværre bliver der pga. corona
ikke afholdt DM i skoleskydning,
her ville holdene ellers have haft
en rigtig god chance for at opnå
topplacering.

Ikke for sarte sjæle
Natur/teknologi kan være hård
kost nogle gange. Det var i hvert
fald ikke for sarte sjæle, da 5b
som en del af deres arbejde med
øjet skulle dissekere koøjne.
Det er heldigvis en flok super seje
elever, og førte man ikke selv
kniven, så blev der fulgt opmærksomt med. Det er helt sikkert
en af de timer, som de sent vil
glemme.

Klubaktivitet
I klubben har der været stor
travlhed hele december med at
lave julegaver både til familien
og nogle gange også til familiens
kæledyr.
Rigtig mange har taget symaskinekørekort, og symaskinerne snurrer
lystigt. Der bliver lavet brødkurve
og tasker og sågar en kattekurv.
Glasværkstedet er også i fuld
gang, og der bliver lavet mange
flotte ting.

vinter 2020

Biograf og teater
I oktober har både 4. og 5. årgang
været en del af sted med tur til både
Fredericia Teater og Nørre Aaby biograf.
På Fredericia Teater så eleverne
forestillingen ”Emma”. Klasserne så
forestillingen som en del af deres
danskforløb, hvor de også arbejdede
med opgaver om pigen Emma, der er
god til at forestille sig alt muligt.
Ugen efter var 5a og 5b af sted igen denne gang til biografen i Nørre Aaby.
Her så de filmen Fight Girl, der handler om, at kamp både kan forgå i vores
ydre verden såvel som i den indre. Der
var bred enighed om, at det var en
rigtig god film.
Og så er det bare altid sjovt, når ugeskemaet en gang imellem brydes op
med en tur ud af huset.

Besøg på Clay
Hvert år er 0.klasse på besøg på Clay
i Middelfart, og hvert år er det en oplevelse for eleverne. Museet inspirer
til eftertanke og ro, imens man lader
fantasien folde sig ud.
Som en del af besøget bliver der
tegnet med inspiration i udstillingen.
Ideen er at tegne efter og samtidig
opdage, hvordan tegningen altid er et
selvstændigt værk, fordi tegneren har
fortolket det han eller hun ser.
I år var besøget krydret med musik i
podierne, og det gjorde bestemt ikke
noget.

vinter 2020

Julestue og
julelandsby
Allerede i november tages
der hul på juleglæden. Her
starter SFO’en nemlig sit
juleforløb, der munder ud i
den traditionelle julestue - i
år dog noget beskåret pga.
covid19.
Der var stor gensynsglæde,
da julelandsbyen fra sidste år
blev fundet frem. I år er den
blevet udvidet med julemandens værksted på Grønland
og andre fine detaljer.
Og glæden kunne man heller
ikke tage ud af ungerne, da
dagen for julestuen oprandt,
og der blev både danset om
juletræ, sunget og lavet
flotte dekorationer til at tage
med hjem.

Juleklippedag
På Brenderup Realskole starter julen med juleklippedagen sidste fredag i november.
Her bliver skolen pyntet fint
op til jul, og SÅ kan julen
bare komme an. Der er dog et
element af konkurrence, som
mange elever går meget op
i. Nemlig muligheden for at
vinde for flotteste oppyntning
på henholdsvis indskolings-,
mellem- og overbygningstrinnet.
I år blev de heldige vindere:
Indskoling: 3a for et gennemført lokale.
Mellemtrin: 5a for et meget
hyggeligt tema om ”Nøddebo
Præstegård”.
Overbygning: 9b for et godt
koncept om bæredygtighedsjul.
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