Brenderup Realskole
Nyhedsbrev #2
marts 2017

Kære venner
En sikker bebuder af forårets komme er de spirende, hvide vintergækker.
For et par hundrede år siden blev blomsten kaldt ”sommergæk” istedet for ”vintergæk”, som flere og flere dog var
begyndt at kalde blomsten.
Det faldt blandt andet konferensråd Adolf Drewsen for brystet, at blomsten åbenbart var ved at skifte navn. For ham
var blomsten en ”sommergæk”, og derfor sendte han i februar 1862 et brev og en potte med sommergækker til H.C.
Andersen med ønsket om, at Andersen ville være med til at slå et slag for navnet ”sommergæk”.
Det ville Andersen gerne, og han skrev derfor et eventyr med titlen ”Sommergækken”. Meningen var den indlysende,
at den landskendte og respekterede digter dermed én gang for alle ville slå fast, at navnet var ”sommergæk” og ikke
”vintergæk”.
Eventyret blev udgivet og ret hurtigt udsolgt. Men da eventyret i 1866 skulle genoptrykkes, var redaktøren ikke enig
med H.C Andersen og Drewsen i at blomsten var en ”sommergæk”. Han havde derfor fjernet den allersidste del af
eventyret - og det var netop i den sidste del, at vintergækken selv udtrykker ønske om at blive kaldt sommergæk.
Derimod er det helt sikkert, og ikke en sommergæk, at at skolens forårs- og sommerbebuder er, at vores nye mini0elever starter. Mini0 er børn, der til august skal starte i 0.klasse. Tiden i mini0 er deres introduktion til skolelivet på
Brenderup Realskole.
Det er en stor ting at starte i skole, og børnene og deres forældre fik en hjertelig og velment velkomst til skolen.
De fik bl.a. lejlighed til at hilse på deres nye skolevenner fra 5a, der vil hjælpe med at vise de nye elever til rette i
skolelivet på Brenderup Realskole.
Brenderup Realskole er et godt sted at være. Trivsel og læring er i højsædet for store og små, og vi glæder os til, at
de nye mini0-elever bliver en del af skolen.
I nyhedsbrevet kan du læse lidt om, hvad der sker på skolen. Jeg håber at du også engang imellem lægger vejen
forbi vores side på Facebook, hvor vi jævnligt opdaterer med fotos og småhistorier om livet på Brenderup Realskole.
Mange hilsner fra
Curt Graugaard Jensen, skoleleder

Nyt bibliotek, ny legeplads og nyt venterum
Der er blevet klippet røde bånd til den store guldmedalje her i løbet af
vinteren og i årets første forårsmåned.

Bibliotek

Det begyndte med biblioteket, der stod klar til de første lånere i januar.
Biblioteket er indrettet i skolens gamle gymnastiksal, og der er skam
stadig opstregninger på gulvet efter håndbold- og basketbanen, men det
er også alt, der vidner om de forgange 100 års tidligere brug af salen. I
stedet er det første, der fanger øjet, den store trappe og reposen, der
er indrettet til læsning og fordybelse.
Det har været et omfattende projekt at planlægge nyt, pakke det gamle
bibliotek ned og indrette det nye. Det er skolebibliotekar Lene Skaarup,
der har stået for at tegne og indrettet den gamle sal, og pedel Steen
Hansen der har bygget det meste.
På Brenderup Realskole er skolebiblioteket en væsentlig faktor i børnenes læseindlæring, som rammerne nu støtter endnu bedre op om med
indretningen af både en læselounge og et foredragsområde.

Legeplads

I februar blev den endelige godkendelse givet, og vi kunne endelig tage
den nye legeplads i brug. Den havde stået klar nogen tid, og glæden var
derfor tilsvarende stor, da den sidste afspærringstape blev fjernet, og
redskaberne kunne tages i brug.
Det er SFO-leder Lene Sand Christensen og viceskoleleder Ib Busk Nielsen, der sammen med skolens elevråd har stået for planlægning og organisering af den nye legeplads.
På Brenderup Realskole er eleverne ude i alle frikvarterer for at få frisk
luft og rørt sig. Vi tror nemlig på, at det er vigtigt at komme ud og bevæge sig hver dag, hvis man skal kunne yde sit bedste i timerne.

Ventelokale

Elevrådet var også med i planlægningen af skolens nye ventelokale, som
er beregnet til de store børn, der om eftermiddagen skal vente på bussen. Tidligere har det blot været et ubrugt klasselokale, hvor der kunne
laves lektier i ventetiden.
Men med det gamle biblioteks tomme lokaler, opstod der pludselig en
mulighed for at indrette et spændende og hyggeligt rum på kvisten i den
gamle hovedbygning.
Det betød en sidste indvielse her i marts, efter at Steen med hjælp fra
en flok drenge fra 8.klasse havde fået båret de sidste sofaer og siddepuffer op ad de mange trapper. De, der venter på bussen, har nu mulighed
for at vælge enten det stille lokale, hvor de sidste lektier kan overståes,
eller det nye ventelokale ved siden af, hvor der kan hænges ud med
kammeraterne, inden turen går hjemad med bussen om eftermiddagen.

Mini0 på Brenderup Realskole
Første marts starter foråret, og også mini0 har første dag på Brenderup
Realskole, inden børnene den 1. august starter i 0.klasse.
Det er en stor og betydningsfuld dag, og vi har glædet os meget til at
kunne byde velkommen til de nye elever.
5.a er klassens skolevenner, der skal vise til rette i den første tid. Derfor
blev de nye elever budt velkommen af 5.a, der havde lavet flagallé over
den røde løber.
Mini0 handler om at lære at gå i skole. Ungerne har alle glædet sig helt
enormt til at tage hul på dette nye kapitel. Her bliver de hjulpet til at
blive mere selvstændige og turde tage ansvar. Samtidig får de kendskab
til skolen og SFO’ens område, sådan at de trygt kan navigere rundt på
egen hånd.
Og lynhurtigt er de første venskaber da også allerede begyndt at blomstre både i klassen, til skolevennerne i 5.a og til de mange andre børn i
indskolingen.

Skema med plads til leg og bevægelse

Det er lidt vildt sådan at gå fra at være børnehavebarn til pludselig at
være en stor skolepige/dreng, men der er krummer i dem. Der er ikke
gået lang tid, førend de hjemmevant nu drøner rundt på legepladsen og
i hallen, eller når de skal finde deres pladser i klassen.
I klassen får de blandt andet dagen til at gå med at synge, tegne, høre
historie og løse små opgaver. Derudover byder mini0’s skema på gymnastik, bibliotekstimer, klassens tid, musik og fast tur-dag hver fredag.
I løbet af dagen er lagt små bevægelseslege ind, som hjælper med at
holde på koncentrationen, når man skal sidde inde i klassen

Fagre nye verden - også for de voksne

Ikke kun for børnene kan skiftet fra børnehave til skole være et stort
skridt, men også for de mange nye forældre er det fagre nye verden, der
har åbnet sig her den 1. marts. De kan se frem til ti spændende år med
mange forskellige slags skolearrangementer, hvor de vil have muligheden
for at mødes. For mange er det ikke kun børnene, der danner livslange
relationer, det sker også for mange forældre.
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Wellness i SFO og syning i klubben
I løbet af vinteren har den stået på wellness og tøsehygge i SFO’en. Der bliver rigtigt hygget, slappet af
og grinet, mens pigerne bliver forkælet med ansigtsmaske, fodbad, massage og får ordnet negle.
Det er rigtig dejligt bare at hygge med veninderne
fra klassen, uden at drengene er med.Først var det
pigerne i 1. klasse som havde en uge med wellness,
derefter pigerne fra 2. klasse og til slut var det pigerne i 0. klasse, der brugte en uge på selvforkælelse.
I klubben har kreativiteten fået et ordentlig boost
henover vinteren. Her er der blevet taget symaskinekørekort, og både piger og drenge har givet den gas.
Der er blevet syet både slanger og haute couture.
Tiden i SFO og klub handler om den frie leg, plads til
kreativitet og skabelse af relationer. Det er her, at
venskaber imellem årgange får lov til at udfolde sig
både imellem de inkarnerede fordbolddrenge og i pigegruppen, der stadig har fonøjelse af rollespilslege
med mor, far og børn og en masse mudderkager.

Julekoncert med Odense Symfoniorkester 2016
Af 5.a og skolekoret (skrevet af Julie og Elisabeth 5.a)

5.a og skolekoret var den 9.,16. og 17. december i Odense Koncerthus for
at optræde sammen med Odense Symfoniorkester, to solister (Anne Refshauge og Peder Dahlgaard) og en masse andre børn fra forskellige skoler.
Det fik klassen og koret rystet sammen, og det gav en rigtig god fælles
oplevelse. Det gav også anledning til at lære nye mennesker at kende.

Koret, 5.a, korleder Lene Sand og musiklærer Gyrithe Jepsen

Den 9. december tog alle ind til koncerthuset for at have den første øvegang med alle de andre børn. Dagen gik med at øve det hele igennem
sammen med Stine Brinch, som stod for det. Det foregik sådan, at vi sang
sangene igennem en gang, og så havde vi pause. Vi havde to pauser, hvor
vi kunne spise, snakke og slappe af, inden vi skulle synge igen. Den 16.
december skulle vi synge den første koncert, men inden den havde vi en
lille generalprøve sammen med symfoniorkestret og solisterne.
Den 17. december skulle vi synge to koncerter mere. Under alle tre koncerter hjalp det rigtigt meget, at vi havde symfoniorkestret og en dygtig
dirigent til at støtte os (Michael Bojesen). Det blev nemlig nemmere at
huske sangene og vores replikker. Nogle syntes, at vi havde mange sange,
som vi skulle lære. Det passede, for der var mange flere sange end årene
før.

Hele koret under første koncert lørdag
den 17/12-17

Det var en fornøjelse at være med, for alle var søde. Alt i alt var det en
rigtig god oplevelse.
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3 fagdage om året
Fagdag er kort sagt en hel dag med kun et fag på skemaet.
Det kan måske lyde lidt tørt kun at have om tyske verber
en hel dag, men i 7.b er de glade for det, det fortæller
Nikoline, Aske og Emma.
På Brenderup Realskole er der i år tre fagdage. I 7.klasse
brugte man den første på dansk og den anden på tysk. Og
meldingnen lyder, at det faktisk er ret fedt at have en hel
dag til rådighed på kun et fag. Det åbner flere muligheder
for at have besøg af gæstelærere eller bruge tid sammen
med parallelklassen og derigennem lære dem bedre at
kende.
Efterårets dag med dansk i 7.klasse gik blandt andet med
besøg af den danske forfatter Carsten Folke Møller, der
fortalte om skriveprocessen og dirigerede en skriveøvelse
med afsæt i en række billeder, som eleverne lod fantasien
få frit løb omkring, i forhold til at beskrive hvad de så.
Vinterens fagdag med tysk gik ikke kun med verber og sætninger, men også med fælles planlægning af næste års tyske udvekslingstur med venskabsklassen på Loxstedt skole.
Til september går turen nemlig til Tyskland i en uge, og i
foråret kommer venskabsklassen på genbesøg i Danmark.
Al planlægning forgik på tysk - naturligvis!

Projektopgave i 9.klasse
Hvert år bruger 9.klasse en uge i februar på at skrive projektopgave. Opgaven er tværfaglig og lægger op til, at det er eleverne selv, der skal definere
hvilken problematik, de vil arbejde med. Der bliver dog givet et overordnet
emne, som i år var ”Grænser”.
Projektet indledes med, at man vælger enten at skrive selv eller i grupper
af 2 eller 3. Der vælges et underemne, og herefter udarbejdes der en problemformulering og en række arbejdsspørgsmål, som skal være klar og afleveret ugen inden, man går i gang. Resultatet er en rapport, en logbog, et
produkt og en fremlæggelse, som vises på klassen og for klassens forældre.
I 9.b valgte Karline Sørensen og Victoria Pedersen at skrive om ”Abortens
grænser”. De havde allerede i ugerne inden projektugen sendt et spørgeskema ud på Facebook, som de fik omkring 200 besvarelser på, der skulle
redegøres for i deres rapport.
Logbogen bruges til at dokumentere arbejdsprocessen, og eleverne har
muligheden for at arbejde hjemme en af dagene i projektugen. Resten af
tiden er de på skolen, hvor de har mulighed for at få råd og vejledning fra
lærerne omkring klassen.

Karline og Victorias produkt til deres projektopgave er en papmachémodel af den
gravide kvindes torso med kig til det ufødte
barn.

Karline og Victoria valgte at lave en papmachémodel af den gravide mave,
som deres produkt. De oplevede projektugen som intens pga. opgavens
størrelse, både hvad angår planlægning, research, skrivning og den efterfølgende forbredelse til fremlægning. Men det var en god oplevelse og god
træning inden sommerens eksamner.
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Brenderup Realskole er
den 2.bedste skole i Danmark
Det er konklusionen efter offentliggørelsen af tænketanken Cepos seneste rapport, der viser undervisningseffekten alle landets karaktergivende
grundskoler - offentlige som private.
Undervisningseffekten er et udtryk for i hvor høj grad, skolen har løfte
en elev fagligt i forhold til det forventede givet elevens socioøkonomiske
baggrund. Opnår eleven en højere karakter end forventet, har skolen en
positiv undervisningseffekt. Den seneste analyse er baseret på resultatet
af afgangseksamen i skoleåret 2016/2017.
Rapporten fra Cepos har i flere år peget på, at det er de frie grundskoler
der bedst formår at løfte det faglige niveau hos deres elever. Brenderup
Realskole ligger for fjerde år i træk i top 15, og vi er særlig stolte af i år
at være på en flot andenplads. Nogle skoler har pludselige højdespringere
med enkelte årgange, men her på skolen tegner der sig et stabilt billede
af en kultur, der år efter år formår at bringe det bedste frem i sine afgangselever ved eksamensbordet.
Til Fyens Stiftidende, der i forbindelse med offentliggørelsen af rapporten
bragte en artikel om skolens fine resultater, udtalte Curt sig, at: ”her på
skolen handler det om, at der er en stabilitet og fokus på nogle grundlæggende kerneværdier, som egentlig burde være gængse i alle skoleformer”.
Kerneværdierne er:
• Ro i timerne - og det gælder fra første skoledag og i alle fag.
• Sympati mellem børn og voksne.
• Et højt ambitionsniveau, som både lærerne har på klassens vegne og
som eleverne har til sig selv.
• Stabilitet i organisationen.
Du kan læse mere om tænketanken Cepos og se hele listen over skolernes
undervisningseffekt på www.cepos.dk
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