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Kære alle
Så går året på hæld og julen står for døren. Julen er for mange traditionernes tid og vel også tiden til eftertanke om
hvordan året egentlig gik.
Måneden er opkaldt efter det latinske ord for ”10” - decem - men blev i Danmark i gamle dage i stedet kaldt for
”kristmåned”, idet der i måneden var stor opmærksomhed på at højtideligholde julen og Kristuslegenden.
At julen i Danmark hedder ”jul” og ikke ”Kristmesse” som i mange andre lande hænger sammen med at man i vikingetiden fejrede solhvervet sidst i december med en vældig festivitas, hvor man drak jul sammen.
Skikken er blandt andet nævnt i skjalden Thorbjørn Hornkloves kvad om vikingehøvdingen Harald Hårfager, der havde
valgt at drikke jul ude på havet i stedet for hjemme foran ilden.
”Ude vil han drikke jul
Den højtstræbende fyrste
Om han skal kunne ene herske
Ude vil han øve Frejs leg”
2017 har været et godt år på Brenderup Realskole. Undervisningen har været god og berigende og vi møder hver dag
glade og positive elever, der har det godt med hinanden og med de voksne på skolen.
Det er i kombinationen af fagligt fokuseret undervisning og godt kammeratskab, at det gode skoleliv opstår.
Du og dine ønskes en rigtig god og velfortjent juleferie.
VI ses igen onsdag den 3.januar 2018, hvor vi med opladede batterier og fuld fokus igen er klar til undervisningen.
mange hilsner fra
Curt Graugaard Jensen, skoleleder

Fynsmestre og delt
4.plads til DM i
skoleskydning
Det var en flok super skarpe elever der lørdag den 18. november
var i Odense og forsvare titlen
som Fynsmestre i skoleskydning.
Det blev nemlig tredje år i træk,
at Brenderup Realskole kunne bryste sig af titlen som Fyns dygtigste
skarpskytter. Successen blev fulgt
op weekenden efter, hvor vinderholdet bestående af Victoria, Gerda, Amalie og Simon fra 5a skød sig
til en delt fjerdeplads ved Skole
DM i skydning 2017.

Gårdbesøg i biologi
Biologi kan man lære om mange
steder. 7a valgte i midten af december at tage på tur ud af huset for at afslutte deres emne om
landbrug i biologi med et gårdbesøg hos Henrik i Bubbel. Henrik
driver et familielandbrug med 110
jerseykøer, 120 hektar landbrugsjord og en ansat. Der blev fortalt
om alt fra drift af markerne, maskinparken, kalve, malkning og
den daglige omgang med dyrene.
Spørgelysten hos klassen var stor.
Der blev spurgt ind til både stort
og småt.

vinter 2017

Julebasar i SFO
Et sikkert tegn på at julen står for døren er SFO’ens årlige
julebasar, der afholdes i slutningen af november. I ugerne
op til har børnene i SFO’en arbejdet hårdt på de mange
fine ting, der skulle sættes til salg, når forældre, bedsteforældre og andet godtfolk kom for at købe julegodter og
kunsthåndværk. Det var også muligt at købe sig en portion
æbleskiver og gløgg, mens man kunne nyde skolekoret, der
stod klar til at synge de mange smukke julesange.

Lucia
Den 13. december er opkaldt efter Sankta Lucia, der som kristen
jomfru led martyrdøden i Italien og derfor blev ophøjet til helgen for de blinde. Herhjemme kender vi hende bedst fra Sankta
Lucia optoget, der med sin dæmpede smukke sang kan sprede
lys selv i det tætteste våde vintermørke. Hos os var det i år 2a og
2b, der gik Lucia til morgensang. Det var en både stemningsfuld
og smuk måde at starte dagen på.

vinter 2017

Jul med forhindringer
Hvert år i fjerde klasse går der på
et tidspunkt i slutningen af november nisser i den. Det er nemlig altid
fjerde klasse, der opfører det traditionelle julestykke for indskoling
og forældre. Om der er tale om en
fortolkning af kendt tekst eller et
manuskript udarbejdet fra bunden
af - det beslutter klassen selv. Og
i år havde 4a gjort hele arbejdet
selv. Det blev til en ”Jul med forhindringer”, sådan hed stykket
nemlig. Og nemt var det bestemt
ikke for de to børn, der pludselig
befandt sig midt i opgøret mellem
de røde og de sorte nisser, kidnappet og fængslet sammen med julemanden. Heldigvis endte det hele
lykkeligt, og selv i stykket blev det
også jul til sidst.

Familiejulekoncert i
Odense Koncerthus
Af Simon og Nikolai 5a
5a og skolekoret har været på en
tur til Odense Koncerthus for at
synge julesange fra Nissebanden i
Grønland foran over 2.000 mennesker. Vi synes alle, at det var en
fantastisk oplevelse. Både musikerne og dirigenten Martin Nygaard
Jørgensen var meget professionelle. Der var alt fra harpe til trommer og trompeter, også publikum
var fantastiske, de larmede ikke
og lyttede rigtig godt med. Der var
også to rigtig gode skuespillere,
som hedder Anne Roed Refshauge
som spillede Gemyse, og Peder
Dalgaard som spillede Lunte, og
den rigtige Lunte kom og så os, så
alt i alt var det en fantastisk god
oplevelse.

vinter 2017

5a på Odense Teater og se Oliver Twist
6. december var 5a på tur til Odense Teater, hvor de skulle ind og se Oliver Twist. Inden havde de arbejdet med
klassiske fortællinger og også læst Charles Dickens’ sørgelige historie om den forældreløse Oliver Twist, som må så
grueligt meget igennem i sin stræben efter lykken. For mange var det første gang, at de besøgte det gamle teater fra
1796, der med sine smukke rammer gjorde et stort indtryk på eleverne. Selve stykket var en stor oplevelse for alle.
Efterfølgende er der blevet skrevet teateranmeldelser og uden at afsløre for meget, kan det røbes, at næsten alle
har givet stykket de maksimale seks stjerner.

Foredrag om Sikker
Trafik
Den 7. november blev bøger og
læsning afløst i biblioteket af
Sikker Trafiks ambassadør, Karina
Andersen, der var inviteret til at
komme og fortælle sin historie til
9a og 9b. Karina var som 19-årig
var ude for en trafikulykke, hvor
hun blandt andet brækkede ryggen, hvorfor hun i dag er lam fra
livet ned og sidder i kørestol. Det
var et spændende foredrag, der
gav meget at tænke over for de
unge mennesker.
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