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Påsken står for døren, og med påsken også en ugelang skoleferie, som forhåbentligt kan nydes i smukt
forårsvejr sammen med familie og venner.
Påsken er en af de vigtigste højtider vi har, for i påsken var det, at Jesus hang på korset, døde, blev begravet og genopstod. Påskebudskabet kredser om, at vi som mennesker er overladt til hinanden, og at vi
derfor skal hjælpe hinanden med at leve, og at vi er helt afhængige af de mennesker vi omgiver os med.
Den sydafrikanske nobelprismodtager og ærkebiskop Desmond Tutu skrev, at et menneske kun bliver til
et menneske i kraft af andre mennesker, og at vi alle er afhængige af andre i de venskaber, ægteskaber
og fællesskaber som vi færdes i. Ingen kan klare sig alene. Mange år inden Tutu, skrev også Grundtvig om
fællesskabet. Han kaldte det gensidige afhængighedsforhold for ”den levende vekselvirkning”, og mente,
at alle mennesker udvikler og forandrer sig sammen med andre.
På skolen oplever vi det hver dag; i et stærkt og godt fællesskab med ordnede forhold, trives og udvikler
både store og små sig bedst.
I begyndelsen af marts kunne vi byde velkommen til 20 nye mini0-elever. De er startet i mini0 og bliver
i august til 0.klasseselever. Det er en meget fin klasse, som vi glæder os til at have på skolen i de næste
10 år. For andre på skolen nærmer afslutningen sig hurtigt. I begyndelsen af maj afvikles de skriftlige afgangsprøver for 9.klasseseleverne, og i juni de mundtlige afgangsprøver. Det bliver afslutningen på 10 års
grundskolegang for 9.klasserne, og det er fra skolens side som altid forbundet med både spænding og en
smule vemod at indlede afslutningen for 9.klasserne. Spænding om eksamensudfaldet og en smule vemod
over at skulle sige farvel til klasserne.
I nyhedsbrevet kan du læse om stort og småt fra skolen. Vi lægger desuden ofte opdateringer på vores
Facebook-side, som du er meget velkommen til at besøge. En af de vigtigste ting på Facebook lige nu, er
at vi har en lærerstilling opslået, idet Anne Lise Olsen efter mange år som lærer på skolen, går på pension
til sommer. Anne Lise Olsen er en fremragende lærer, som vi komme til at savne. Man er velkommen til at
sprede budskabet om den ledige stilling.
Mange hilsner fra
Curt

Fagdage
Siden sidste nyhedsbrev er der blevet afholdt to fagdage på skolen.
Hvert år har vi tre hele dage, hvor
lærerer og elever har mulighed for
at fordybe sig i et fag en hel dag ad
gangen.
I hverdagen er det skemaet der bestemmer, hvilke bøger der skal op
af tasken, og rammen er sat med
de 45 minutter en lektion varer. På
fagdagene derimod kan man blæse
på klokken, hvis det ikke lige passer
med det forsøg, man har gang i, for
klasse og lærer har alligvel hinanden
igen efter frikvarteret.
Det handler ikke altid om at gøre noget større. Er man heldig, har man
en fagdag i et af de små fag, som
ikke har så mange ugentlige timer,
og pludselig har man fem timer, hvor
man både kan nå at se film, arbejde
med den og afrunde et emne, inden
dagen er slut.
I februar var 4.b så heldige, at deres fagdag lå i natur-teknik. Det blev
til en dag i LEGO’ens tegn med programering, bygning og væddeløb alle var glade.
I april havde 9.a fagdag i kristendomskundskab. Dagen blev brugt til
at arbejde med etiske dilemmaer
som abort og aktiv dødshjælp. Resultatet skulle fremlægges som til eksamen, sådan at det også blev trænet.
7.a skulle have haft engelsk, men
endte med madkundskab. Det var
ikke noget dårligt bytte. Under temaet cafemad skulle de planlægge
en lækker menu til ca 25 kr/pr person, de skulle handle og tilsidst tilberede deres retter. Henrik og Ib var
smagsdommere, og egentlig skulle
de kåre en vinder, men alle var gode,
og det blev til en fælles førsteplads,
fordi alle havde gjort sig så megen
umage.

forår 2019

Udeskole i 0.klasse
Hver torsdag står der udeskole på 0.a’s skoleskema. Tit er de i skoven, hvor de bygger huler, laver
bål og lærer om udeliv og hinanden. For når man
kommer ud af klasselokalet, og der er højt til loftet, så bliver det nogle gange lettere at komme
tæt på hinanden. Man oplever også sider af sine
klassekammerater, som ikke kommer til udtryk indenfor, men først åbenbarer sig når man sidder og
snitter, slagter en kylling eller tænder bål.
Andre gange er de på tur. I år er det blevet til
både bondegårdsbesøg, skraldedag, hvor der blev
samlet skrald i Brenderup og omegn (der var pænt
meget!), og en tur med skolens bus til Hindsgavl
i Middelfart.
Gældende for det hele er, at eleverne kommer
glade hjem med røde kinder og nye oplevelser i
turtasken.

Besøg på Johannes Larsens museet
4. og 5.klasse har i løbet af febuar og marts brugt to uger, hvor de har lavet mini-projekt om De fynske malere. Eleverne har hver valgt en maler, som de har skrevet en opgave om. Efterfølgende har de lavet en PowerPoint, som de
gruppevis præsenterede for hinanden. Sidste del af projektet var en billedanalyse.
Som inspiration tog de på tur til Johannes Larsen museet i Kerteminde. Eleverne var rundt på en fantastisk rundvisning, og der blev lyttet og kigget med stor interesse. Madpakkerne blev nydt i høj solskin foran Svanemøllen.
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Verden drejer
I SFO’en afholdes hvert år et kunstnerisk afslutningsprojekt, som markerer
at 3.klassesbørnene inden længe stopper i SFO’en. Projektet afsluttes med
fernisering, hvor børnene og deres familier deltager og kunstværket bliver
indviet.
I år har børnene sammen med multikunstner Mikkel Hviid og SFO-medarbejder Anne Margrethe Hansen skabt
en rotator ved navn ”Verden drejer”.
Værket er en blanding af ting, som er
indsamlet i skoven og behandlet med
indgraveringger og forme og elementer
med et strøg nordisk design over sig.
Kunstværket hænger i trappeopgangen
i hallen, hvor alle kan se det. Som foto
har jeg dog valgt dette, der er taget
kort inden ferniseringen, hvor der stadig blev arbejdet hektisk med at få alle
elementer til at hænge rigtigt.

Fest i indskolingen
Torsdag den 29. marts blev der afholdt
skolefest i indskolingen. Der var på forhånd øvet indmarch, og selvom man
kan få lidt sommerfugle i maven af
højtideligheden ved at gå ind sammen,
hånd i hånd foran alle forældrene, så
var det også en rigtig god oplevelse,
som gik helt som trænet.
Derefter bød aftenen på alskens gode
sager - ikke mindst en masse forskellige kager. Der var også arrangeret både
spisning af snørebånd på tid, ballondans og tombola.
Det var forældrene på 3.årgang der
havde stået for planlægningen, hvor
alle indtægter gik til de to klassers
klassekasser. Aftenen var en stor succes, og stafetten er hermed givet videre til næste år.
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Mon de spiste mange
kartofler under reformationen?
I 6.a er der ikke en dag, der ligner
den foregående. Men om de kan
besvare overstående spørgsmål,
det skal alligevel være uvist. Dog
ved de meget om både kartofler og
reformationens vigtige skikkelser.
I madkundskab har de netop fordybet sig i kartoflen som tema. Undervejs gik kartoflen fra at være
en lidt kedelig og beskidt knold til
at kunne alt muligt. Forløbet blev
afsluttet med tilberedning efter
eget valg - det var lækkert og alle
gik mætte hjem den dag.
I historie har klassen lært om reformationen, og her blev de sat
igang med at lave collager. De blev
rigtig flotte og klassen har nu tjek
på både Frederik den 1., Christian den 2. og ikke mindst Skipper
Klement.

Projektfremlæggelse
og forberedelse til eksamen
I både 9.a og 9.b arbejdes der benhårdt fremad mod sommerens afsluttende prøver.
I februar kunne de hakke en af de
første udfordringer af, da deres
projektuge kunne afsluttes med en
række vellykkede fremlæggelser.
Det overordnede tema for projekterne var ”at krydse grænser”. Det
kom der en række spændende opgaver om fx seksualitet, flygtninge
og konvertering ud af.
Her i begyndelsen af april har klasserne været omkring Ib’s kontor,
hvor de har trukket emner i idræt,
hvis faget skulle blive udtrukket til
eksamen.
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Første skoledag for
mini0
1. marts startede 20 superspændte nye mini0’er.
Klokken 9.00 stod de klar ved
hallen, hvor 5.a bød dem velkommen med flag-allé. 5.klasse har en vigtig rolle i forhold
til de nye elevers trivsel på
skolen. De er nemlig deres
skolevenner og har som opgave at hjælpe mini0 med at
finde sig til rette på skolen i
frikvartererne, ligesom de har
læsehøjttimer sammen, hvor
5.a læser højt for deres skolevenner.
Men tilbage til 1. marts hvor
der blev budt velkommen,
sunget og spist morgenmad
sammen. Herefter mødte skolevennerne hinanden for første gang og mini0 sluttede af
med at gå over og tage deres
nye klasseværelse i besiddelse. Klassen er allerede faldet
godt til, og meldingen er, at
de tegner til at blive en rigtig
god klasse.

Tobias og Jens
Allerede om eftermiddagen
tog Tobias med bussen hjem.
Det var ingen sag, han kendte
nemlig udemærket vores faste
chauffør Jens vældig godt fra
alle de gange, hvor han har
været med ved busstoppestedet og sat sin storesøster på
bussen om morgenen.
Historien har også været med
på vores Facebookside, hvor
den fik mere end 100 likes.
Nok fordi så mange børn og
forældre kender og er afhængige af Jens’ trofaste indsats
bag rattet.
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