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Kære alle
Det er blevet efterår, og vejret har svært ved at finde ud af, hvad der skal ske. Det er en af de flotte
årstider, der er på vej, og farvespillet får for alvor fat derude. Det er jo også tiden, hvor høsten er blevet
kørt hjem.
Grundtvig beskrev det i en salme fra 1844.
Hvor marken bølged nys som guld
Med aks og vipper bolde
Der ser man nu kun sorten muld
Og stubbene de golde.
Grundtvig skrev salmen efter et hårdt år, hvor han havde været syg og nedslået og ramt af megen
fortvivlelse. Om sommeren i 1844 havde han talt til et stort folkemøde på Skamlingsbanken. 10.000
mennesker var mødt op, og Grundtvig talte om frihedens og danskhedens sag. Han var overbevist om, at
demokratiet var på vej til Danmark, der stadig var underlagt den enevældige konge. Folkemødet og den
begejstring han mødte, var en gevaldig opkvikker for den sløje digterpræst.
Da efteråret kom, følte Grundtvig sig rask og blev af vennen Peter Rørdam opfordret til at ”skrive en
høstsalme, der handlede om noget andet en vemod over den forsvunde sommer.” Grundtvig skrev med
det samme en salme, som han sendte til Rørdam, der svarede, at han fandt salmen noget ”trøv”
(kedelig) Grundtvig blev vrissen over svaret, men skrev alligevel en ny, og denne nye salme er den, som
vi i dag kender som ”Nu falmer skoven trindt om land”.
I år fylder salmen 176 år, og vi synger den stadig som fast efterårsindslag. DET er musikalsk sejlivethed.
Folkemøde kan være mange ting og have mange forskellige former. I sidste ende handler det hele om at
komme hinanden ved - at det vi gør, siger og mener har betydning for de mennesker, som vi omgåes.
Skoleåret 2020-2021 er godt i gang. Ikke alt er, som det plejer at være, for vi har måtte foretage mange
justeringer for at kunne håndtere Coronasmitterisici, så ungerne kan være trygge på skole. Det får nu
ikke lov at lægge en dæmper på vores skolehverdag, som du kan læse mere om på de næste sider.
Mange hilsner fra
Curt Graugaard Jensen
Skoleleder

Kundskaber for livet

9.klasse på lejrskole til
Berlin
Vores to 9.klasser var så heldige, at
de var i Berlin på lejrskole, inden
covid-19 lukkede for den type skoleaktiviteter. De havde deres egen bus
derned og hjem og var indkvarteret
centralt i byen.
De havde et tæt pakket program, hvor
de blandt andet oplevede Stasifængslet, DDR Museum, aftensejltur på
Spree, cykeltur rundt i byen, Berliner
ZOO, street art langs Berlinmuren og
på vejen hjem besøgte de
Sachsenhausen koncentrationslejr.
Hele ugen var præget af godt sammenhold, interesserede elever og
meget flot vejr. Det var en spændende
tur, der gav mange minder med hjem.

Høstuge i
skolefritidsordningen
Hele uge 40 var der gang i
skolefritidsordningen. Her var temaet nemlig høst. Den fik alt, hvad den
kunne trække i det smukke sensommervejr med skårede græskarhoveder,
ristning af græskarkerner og lækker
græskarsuppe, hjemmemalet korn,
bagning af rødbedebrød og fletning af
flotte høstkranse.
Ugen blev sluttet af med sang og
smagsprøver om fredagen.

efterår 2020

Fordybelsesdag i uge 41
Mandag holdt vi fordybelsesdag for
hele skolen. En hel dag hvor der
klassevis blev arbejdet med trivsel,
og hvordan vi ønsker at være sammen og pleje de gode fællesskaber.
Her på kontoret var vi så heldige at
få billeder fra 6a, som blev hjemme på skolen, og fra 5a, der havde
taget bussen og var kørt til
Naturcenteret i Middelfart.
I 6a handlede det helt konkret om
at lave et trivselstræ, som fortæller
om, hvordan man er en god klassekammerat, og hvordan man opfører
sig pænt overfor både
klassekammerater og lærere.
5a var som nævnt taget på tur til
Hindsgavl Naturcenter. Her var
der arrangeret et Ronja Røverdatter forløb af naturvejlederne
i Middelfart Kommune og Middelfart Bibliotek. Der var oplæsning,
dramatisering og lege samt kreativt
værksted, hvor eleverne skulle lave
overnaturlige væsener af forskellige
naturmaterialer. Dagen sluttede af
med indsamling af brændenælder
til suppe samt bagning af små brød.

efterår 2020

7a på Bornholm
Egentlig er lejrturen til Bornholm en del af
6.klasse, men pga covid-19 blev dengang 6a’s
tur desværre aflyst tilbage i maj/juni. Heldigvis
kunne de få en erstatningstur i begyndelsen af
september, inden der igen blev lukket for
skolerejser.
Og de havde en rigtig god tur - helt klassisk
lejrskole med besøg på Hammershus og tur til
Ekkodalen. Masser af rundkirker og
Hammerknuden rundt på gåben. For ikke at
glemme besøg i både Dueodde og Gudhjem.

Valghold : Robotterne kommer
Valgholdet i programmering arbejder på tid. Ment sådan at der skal tilrettelægges skarpt og præcist, for at
robotterne kan udføre den planlagte opgave. Det er heldigvis både sjovt og lærerigt, for ofte gør robotterne noget
helt andet, end det der var planen, og så er det bare tilbage til programmeringsfasen og prøve igen og igen og.....
igen!

efterår 2020

Brombærtur
Det er sørme heldigt, at vi som skole
har vores egen bus. Det gjorde det
nemlig muligt for de store børn i
skolefritidsordningen at tage et smut
hjem omkring Lene Sand Christensen,
som var ved at drukne i brombær
tilbage i august.
Det siges, at det var en god høst, men
det skal være usagt, hvor meget der
kom med hjem og hvor meget der blev
spist på stedet.

Børnerådet i
skolefritidsordningen
Det er aldrig for tidligt at begynde at
lære om demokratisk deltagelse og
dannelse. Derfor har skolefritidsordningen startet et børneråd.
Rådet diskuterer vigtige emner som
blandt andet indkøb af legetøj,
aktiviteter, valg af eftermiddagsmad
og hvilken kultur, vi gerne vil have i
vores skolefritidsordning og på vores
skole.
På det første møde blev det besluttet
at se på evt. nye retter til eftermiddagsmad, aktivitet i hallen og om der
kan arrangeres en stor fælles
købmandsleg i skolefritidsordningen.
De gode forslag blev fremlagt for
resten af skolfritidsordningen to uger
senere ved hjælp af talepapir og
mikrofon - det var både spændende og
lidt skræmmende.
De andre børn i skolefritidsordningen
var opmærksomme og entusiastiske,
de var fulde af spørgsmål, og de havde
mange nye forslag, både til aktiviteter
og indkøb af nyt legetøj, som de gerne
ville have. Det arbejder børnerådet
videre med.

efterår 2020

Skolefodbold
Endnu engang lykkedes det
Brenderup Realskole at gå videre i
skolernes fodboldturnering.
De dygtige spillere
gennembankede holdet fra Peter
Willemoesskolen i Assens med
det overbevisende resultat 10-1
- stort tillykke til drengene. Nu
glæder vi os til anden runde.

Gymnastikkaravanen
I slutningen af august var 0.-6.
klasse afsted i fuldt firspring. De
deltog nemlig i gymnastikkaravanen, som blev afholdt i Brenderup
Aktivitetscenter.
Det er de dygtige trænere fra
Gymnastikforeningen
Fjeldsted-Harndrup, der styrer
løjerne, og det gør de godt.
Eleverne prøvede kræfter med
ruller, håndstand, airtrack,
springgraven og meget mere.

efterår 2020

Historiedysten
6b deltager sammen med
historielærer Christina Frederiksen i den landsdækkende
historiekonkurrence
”Historiedysten”, som er
præsenteret af Det
Nationalhistoriske Museum.
Temaet er ”Under fremmed
styre - Sønderjydernes historie 1864-1920”, og dysten
løber over tre runder. 6b var
blandt de 30 klasser ud af
cirka 450, der gik videre til
anden runde, og nu arbejdes
der hårdt for at kvalificere
klassen til sidste finalerunde.
Opgaven er dels at tilrettelægge og præsentere en
afstemningskampagne og
dels at lave en reportage fra
Sønderjylland.

Jubilarbesøg 2020
Den første lørdag i september
er der altid jubilarsammenkomst, hvor vi får besøg af
tidligere elever, der fik
eksamen fra skolen for 25,
50, 55, 60, 65 eller 70 år
siden - og også ofte nogle ind
imellem.
Gensynsglæden er høj og der
fortælles historier om tiden
dengang.
Barndommens og
ungdommens skole har stor
betydning for, hvordan livet
former sig. Livssyn, udsyn,
flittighed og moral dannes
i de tidligere år og danner
rammen for de muligheder,
man har senere i livet.

Redaktion: Malene Albenc Sørensen, Lene Sand Christensen, Camilla Andersen, Curt Graugaard Jensen m.fl.
Foto: Anette Christensen, Ib Busk Nielsen, Lene
Sand Christensen & Rikke Søndergaard

