Brenderup Realskole
Nyhedsbrev #14
Marts 2021

Kære alle
En sikker bebuder af forårets komme er bestanden af spirende hvide forårsbebudende vintergækker.
For et par hundrede år siden blev blomsten kaldt sommergæk i stedet for vintergæk, men navnet
vintergæk blev stærkere og stærkere. Det var der mennesker der var bekymrede over, for tingene skulle
være som de altid havde været, og sommergækken drev netop gæk med sommerens komme. Et af disse
bekymrede mennesker var konferensråd Adlof Drewsen, der i februar 1862 sendte 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
”Sommergæk”. Meningen var, at den landskendte og meget respekterede digter dermed en gang for alle
ville slå fast, at det rigtige navn var sommergæk og ikke vintergæk. Eventyret blev udgivet og udsolgt og
da det blev genoptrykt i 1866, havde redaktøren, der ikke var enig med Andersen, desværre fjernet den
allersidste del af eventyret – og det var netop i sidste del at vintergækken selv udtrykker ønske om at
blive kaldt sommergæk.
Det er den mest specielle marts måned i mands minde. Nogle elever er på skolen dagligt, andre engang
imellem og nogle med en uges mellemrum. Vi indstiller os efter det, får det til at hænge sammen og
hjælper hinanden, men det er ikke som det skal være. Vi håber, at tingene snart bliver normale igen. Der
bliver virkeligt ydet en stor indsats fra både elever, forældre og ansatte, og det vil jeg gerne takke for. Vi
kan kun komme igennem denne tid med alles hjælp og opbakning.
Påsken er en af de vigtigste højtider vi har, for påskens budskab er, at vi som mennesker aldrig er
overladt til os selv, men altid til hinanden. Vi skal derfor hjælpe hinanden med at leve og er helt
afhængige af de mennesker vi omgiver os med. I et stærkt fællesskab med ordnede forhold, trives og
udvikler store og små sig bedst.
I begyndelsen af marts kunne vi byde velkommen til en flok mini0-elever, der til august bliver til 0.klasse.
Det er en meget fin klasse, som vi glæder os til at have på skolen i de næste 10 år. 9.klasseselevernes
afslutning på skolegangen på Brenderup Realskole bliver med få eksamener og skolegang det meste af
juni. Vi skal nok få sagt godt farvel til dem når den tid kommer, men vemodigt bliver det.
I nyhedsbrevet kan du i øvrigt læse om stort og småt fra skolen. Vi lægger ofte opdateringer på vores
Facebookside og er desuden at finde på Instragram under #brenderup_realskole.
Mange hilsner fra
Curt Graugaard Jensen
Skoleleder

Kundskaber for livet

Coronahjemmeskole
Lige som sidste nyhedsbrev blev
sendt ud inden juleferien, blev også
alle vores dejlige elever sendt hjem
pga. forhøjede coronasmittetal.
Den stod igen på fjernundervisning
og hjemmeskole foran skærmen.
I skrivende stund har vi 0.-4. klasse
fuldt tilbage, 9.klasse hveranden
uge og 5.-8.klasse en dag om ugen.
Det er alt for lidt, og vi savner vist
allesammen at være fuldt tilbage
med almindelig undervisning.
Men når det er sagt, så har der jo
været fuld gang i den derhjemme
med fjernundervisning i alle
afskygninger. Billederne her
ligner nok hinanden, men de
dækker over hele paletten af
undervisning. Øverst til højre er
det for eksempel 9a, der lærer om
radioaktivitet. Lige nedenunder er
det Smilla og Alma, der savnede
eftermiddagsmaden fra SFO’en så
meget, at de selv gik i gang i
køkkenet med at lave de meget
lækre pizzatoast, som nogle gange
er på menuen i SFO’en. På billedet
ved siden af, er det My i 0.klasse,
der lærer om bogstavet K. Først var
jeg lidt i tvivl om skoene, men det
er naturligvis kondisko :-)
Der er desuden blevet sunget
masser af fødselsdagssange, lavet
morgengymnastik, løst helt
almindelige matematik- og
danskopgaver, analyseret Picasso,
grint og fortalt røverhistorier ligesom når vi har helt almindelig
skole. Hvilket heldigvis er stærkt
på vej igen. Vi glæder os til at alle
klasser igen er fuldtalllige.
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Tilbage i sneen
Timingen var helt perfekt, for knap var de små klasser tilbage efter hjemsendelsen og nedlukningen af skolen før
jul, førend det begyndte at sne - sådan rigtigt. Der var slæder og kælke overalt i skolegården, og Steen Pedels lager
af sorte sække skrumpede voldsomt ind.
Det var den perfekte måde at finde hinanden på igen i klasserne. Sneen var sprød og solen stod højt de fleste dage,
og godt nok var det koldt, men det gav plads til at slå lidt ekstra ud med armene i begejstring over at være sammen med klassekammeraterne igen og lydniveauet var uden loft, når det gik i strakt karriere ned af kælkebakken.

6a kobler
billedkunst
og idræt
I 6a koblede de for nylig
billedkunst og idræt
sammen på fineste vis.
Opgaven lød på en god
lang løbe- eller gåtur,
hvor de med mobilens
kamera skulle indfange
forårets første tegn.
Mange havde fået lokket
deres forældre med til
alles store fornøjelse.
Billederne taler i hvert
fald deres eget tydelige
sprog om hvilke smukke
oplevelser, der ligger
klar lige på den anden
side af hoveddøren.
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Mini0’s første skoledag
1. marts er altid en helt speciel
dag på Brenderup Realskole.
Det er både forårets første dag i
kalenderen, men det er også den
dag, hvor vi tager imod et helt
spritnyt hold mini0’er.
Præcis klokken 9 havde 17
forventningsfulde nye elever og
deres mindst ligeså
forventningsfulde forældre
indfundet sig.
Efter obligatorisk kort tale og
gruppebillede af både forældre
(med behørig afstand naturligvis)
og den nye klasse, kunne mini0 gå
sammen med deres to nye undervisere Malene Sørensen og Rikke
Søndergaard.
Første dags program var lagt
snorlige. Børnene fik nye bøger,
spist madpakke og Berta, som
havde fødselsdag, blev behørigt
fejret.
Og hvor mini0’erne måske er
lidt stille og betænkelige ved de
første dage i skole, så er de helt
sikkert kommet hurtigt efter det.
Der bliver arbejdet på livet løs
med bogstaver og tal i klassen.
De øver sig i at være stille, lytte
til hinanden og række fingeren
op. Heldigvis er der også tid til
at lege rigtig meget og møde
nye venner i sandkassen, som for
tiden er mini0’ernes domæne.
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7c skoleår 2021/22
En rigtig god nyhed er, at vi efter
sommerferien kommer til at byde velkommen til hele tre 7.klasser. Her starter nemlig
også vores kommende elever i den nye 7c.
Vi glæder os meget, det bliver nemlig et
rigtig fint ungemiljø, hvor vi kommer til at
have mere end 60 7.klasses elever
indskrevet på skolen.
Det er dog stadig plads til flere, og vi vil
derfor opfordre jer til endelig at tage fat i
jeres netværk, hvis I kender nogle, der
overvejer at flytte til Brenderup Realskoles
7c i skoleåret 2021-2022. De skal ikke tøve
med at kontakte os med henblik på at
komme på besøg og få en snak om skolen.
Man kan desuden på skolens facebookside
finde videopræsentation, hvor der fortælles
om den kommende 7.klasse.

#brenderup_realskole
Og når vi nu er ved de sociale medier, så
vil vi da også gerne lige lufte vores nyeste
digitale tilstedeværelse.
Du kan nemlig nu finde og følge Brenderup
Realskole på Instagram, hvor vi løbende vil
poste billeder og små fortællinger fra vores
dagligdag på skolen.
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