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Foråret banker så småt på døren, og om ikke andet er dagene i al fald blevet mærkbart længere og lysere, selv om
varmen fortsat lader vente på sig. Forårsblomsterne kigger op over jordoverfladen og fuglekvidder kan høres, hvis
man er heldig. Det går med andre ord mod varmere og lysere tider.
”Den grønne, søde vår
igen på jorden går.
Se, solen drypper ild,
og vinden er mild”
Sådan skrev den danske Nobelprismodtager Johannes V Jensen i 1920, da foråret endelig kom efter en lang og mørk
vinter og blev afløst af en ilddryppende sol og milde temperaturer.
Forårsfornemmelserne kan også mærkes på skolen, hvor der er spire- og virkelyst, og hvor forårsinspirationen er ved
at melde sig blandt både børn og voksne.
En vigtig indikator for foråret, ser vi hvert år når vores nye mini0-elever starter på skolen den 1.marts. De 20 elever
blev budt velkommen af 5a, der fremover er deres skolevenner, der hjælper med at de nye elever kan få fundet
sig tilrette på skolen. Det er en stor og vigtig opgave, som 5a løser fremragende. Det er stort at starte i skole. Man
tænker ikke over det, når man starter i mini0, men man går fra barn til voksen i løbet af sin skoletid, der dermed
nemt bliver det vigtigste samlede forløb i livet. Vi glæder os meget til at følge mini0 i dette forløb og vi vil gøre vores
allerbedste for at børnenes skolegang bliver den bedst mulige.
I løbet af foråret er der konfirmationer i 7.klasserne. I år har vi over halvfjerds 7.klasseselever fra et meget stort
område, så konfirmationerne afholdes over en længere tidsperiode og i mange sogne. Alle konfirmanderne ønskes et
hjerteligt tillykke med konfirmationerne, når den tid kommer.
Foråret er også tiden, hvor de ældste elever for alvor er begynder at forberede sig på den kommende afgangseksamen, der planmæssigt påbegyndes med de skriftlige prøver i starten af maj, og hvor status over 10 års skolegang skal
gøres. Det glæder vi os til, for for den velforberedte elev er eksamen altid en fest.
I nyhedsbrevet kan du læse lidt om hvad der rører sig hos os. Læs løs, og følg os desuden gerne på Facebook, som vi
ofte opdaterer.
Mange hilsner fra
Curt

Velkommen til 20 nye
mini0-elever
1.marts er en stor dag på Brenderup Realskole. Ud over at datoen
markerer at foråret er på vej, er
det også dagen, hvor vores nye mini0-elever starter. Det har vi glædet os til i lang tid.
20 skønne børn med sommerfugle
i maven blev budt velkommen af
deres nye skolevenner i 5a, som i
den næste tid vil hjælpe med at
vise de nye elever til rette.
Klokken 9 blev dørene åbnet for
de nye elever og deres forældre.
Efter morgenkaffe/juice- og boller
blev mini0-eleverne kaldt op én af
gangen, mens resten af forsamlingen klappede, og præsenteret for
deres nye skolevenner, inden hele
klassen gik til den første skoletime.

3.klasse SFO
afslutningsprojekt
3.klasse er ved at afslutte deres
tid i SFO og traditionen tro gøres
det med et kunstprojekt. Temaet i
år har været ”Fortællinger fra havet” og Anne Gerd, der er kunsthåndværker, har guidet og hjulpet
børnene undervejs.
Børnene har hver lavet en flise i
ler ud fra temaet og ideerne har
været mange; sjove smukke fantasifisk, havmænd på skildpadder,
blæksprutter der sprutter og kyssefisk der....
Det endelige værk består af 24
kakler, der tilsammen danner en
fortælling om havet. Til ferniseringen blev det flotte værk afsløret, og det hænger nu i gangen i
hallen, hvor det fremover kan ses
og nydes af alle, der færdes i området.
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2.a på Ejby Bibliotek
I 2.a har vi besøgt Ejby Bibliotek. Her fik vi en ”booktalk” af bibliotekarerne Line og Mette. De fortalte løs om en masse bøger, som
passede til os, så vi fik rigtig meget lyst til at læse dem alle sammen.
Nogle af dem kendte vi, men vi hørte også om mange nye. Bagefter
oprettede vi lånerkort, læste og snakkede om bøger. Det var meget
hyggeligt. Det var et besøg, vi kan anbefale alle klasser på skolen.
Biblioteket kan besøges med sygesikringsbevis udenfor åbningstiden,
og det er gratis at låne, når man er oprettet som låner, man skal bare
huske at aflevere bøgerne igen – til tiden!
Skrevet af 2.a

0.a tæller, tegner og maler
Når man går i 0.a, er der så meget, der skal læres hele tiden - men pludselig kan man meget mere, end man gik og
troede. Efter vinterferien skulle klassen lige finde sig til rette, derfor startede de stille op med små opgaver i matamatikbogen. I 0.klasse er målet at kende tallene op til 50, men 0.a kan dem helt op til 164!
Nu var blyanterne ved at være varme og der måtte flere opgaver til. Simon fandt en opgave med priktegning frem,
som Selma, Agnes og Markus straks kastede sig over - resten af klassen var dybt imponeret, og der måtte flere opgaver
på bordet. Snart sad hele klassen fordybet i prikker, streger og farvede felter, og det var en meget stolt lærer der
efter timen kunne sige; ”tak for i dag.”
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Skolekorets årlige
koncert på Brenderup
Dagcenter
Skolekoret har fået matchende
t-shirts, som første gang kom rigtig i brug, da de optrådte på Dagcenteret i Brenderup. Skolekorets
sang på Dagcenteret er en årligt
tilbagevendende begivenhed, som
eleverne i koret glæder sig til
hvert år.
Børnene gjorde det vældig godt,
og der blev virkelig sunget til.
Efter sangen var der lidt lækkert
til alle, og flere af beboerne kunne minsandten fortælle om deres
tid på Brenderup Realskole, og
om hvordan det var at have musik
dengang i forhold til i dag.

LEGO Education i natur-teknik og robotter
på Økolariet i Vejle
3.a har haft den bedste natur/
teknik-time nogensinde! De har
nemlig haft fingrene i skolens
spritnye LEGO Education klassesæt. Under temaet konstruktion
og programmering har eleverne
to og to bygget biler, som den
man kan se på billedet her. Aldrig
har der været så meget fokus og
koncentration i 3.a - men skulle
de selv bestemme, så lavede de
ikke andet hele ugen.
Kort efter var der fagdag for hele
skolen og her tog 3.a og 4.a på
heldagstur til Økolariet i Vejle.
Her fortsatte byggeriet af LEGO
robotter efter et spændende oplæg, om hvad robotter egentlig er
for en størrelse, og hvad de kan
bruges til.
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”Verden omkring os”
- sådan lød det overordnede tema for
9.klassernes projektopgave i år. Projektopgaven giver eleverne mulighed for at fordybe sig i et emne efter eget valg, så længe
det ligger indenfor temaet. Nogle af overskrifterne har lydt; jordens udvikling, racisme, markedsføring på sociale medier og
flygtninge og menneskerettigheder. Rammerne er vide, og det er der i år kommet
rigtig mange spændende projekter ud af.
Hele uge 5 er sat af til projekt. Der arbejdes typisk i grupper og metoden er undersøgende - i år har der fx været foretaget
mange interviews med bl.a. Nordfyn Kommunes borgmester Morten Andersen og Sissi, der er wietnamesisk bådflygtning.
Grupperne skal udarbejde en rapport,
fremstille et produkt og fremlægge for
klasse og forældre. Produktet kan være en
Facebook side, en pjece, jordkloden som
model, en sang eller en digtoplæsning - det
er kun fantasien der sætter grænser.
Billederne her er fra 9.b.

5.a : Avis Naturligvis
5.a har arbejdet med temaet avis i
undervisningen. Hvordan skriver man
en artikel? Hvad er et læserbrev og
hvordan laver man et godt interview?
Forløbet sluttede af med et besøg af
Journalist Thomas Gregersen. Thomas fortalte om uddannelsen og
hverdagen som journalist. Det var
utroligt spændende og lærerigt.
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