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NYHEDSBREV
JANUAR 2020
VIGTIGE DATOER:
21. februar: Fastelavn på skolen
6. marts: Skolefest
3. april: Cykelsponsorløb
13.-15. maj: Skolebytte
13. juni: arbejdslørdag

Kære forældre.
Så er vi allerede forbi januar, og den sidste vintermåned - februar banker på. Vi fornemmer allerede, at de lyse timer er begyndt at blive
flere for hver uge, der går. Og helt sikkert er det, at når vi mødes igen
efter vinterferien, så er det lyst, når skoledagen begynder. Flere børn vil
begynde at cykle i skole, så husk cykelvest, hjelm og lygter, så de bløde
trafikanter tydeligt kan ses i trafikken.
Mandag den 20/1 overværede eleverne i 0.-6. klasse en fortællekoncert
med ”vikingen Morten”, der fortalte og sang om Vikingetiden. Vi hørte
historier om vikingernes liv, togterne, Ramund og de første danske
konger. Det var spændende og udbytterigt at opleve historien gennem sang og fortælling.
Elevrådet har for andet år i træk arrangeret en bordtennisturnering for eleverne i 3.- 9. klasse.
Der er turneringer for 3.- 5. klasse og 6.- 9. klasse med indledende puljer, mellemrunde og i uge 6 afsluttes
med den helt store finale. Det er bare skønt at se, hvordan der bliver spillet og hygget på tværs af klasserne,
mens vi forsøger at kæmpe os videre kamp efter kamp.

Fastelavn:
Husk, at vi fredag den 21/2 holder fastelavnsfest. Den dag er der ikke fredagsspisning.
Skolefest:
Og så nærmer vi os uge 10 - årets skolefestuge, hvor vi fredag den 6/3 afholder skolefest med skuespil,
diskotek med Panduro og god mad og hygge.
Sponsorløb:
Elevrådet har masser af ideer og ønsker til nye legepladsredskaber. Derfor arrangerer eleverne sponsorløb
fredag den 3. april - dagen inden vi går på påskeferie. Så efter vinterferien udleveres sponsorkontrakter, så
vi kan samle ind til de mange, fine ønsker.
Venlig hilsen
Thomas Kilsmark
Skoleleder

FRA BØRNEHAVEN.
Ombygning.
Nu rykker det langt om længe omkring vores renovering af klubben. Der er sat håndværkere på, da det
desværre har været virkelig op ad bakke med hjælp til projektet.
Vi regner med, at der inden for de næste 2 til 3 uger er blevet malet og lagt gulve i de fleste rum dernede.
Vi forventer, at få vores nye køkken leveret ca. midt i uge 9 og efterlyser i den forbindelse hjælp til at samle
det.
Så vil der være nogle hængepartier, bl.a. skal vi have tømt den gamle dukkekrog, hvor rigtig meget af vores
beskæftigelsesmaterialer nu står, så vi kan få det rum renoveret også og etableret vores fremtidige
depotrum der.
Men der er lys for enden af tunnelen. :)
Børn.
D. 20.1.20 bød vi Anda og hendes forældre hjertelig velkommen i vores børnehave. Anda er pige til vores
yngste gruppe og hun er blevet taget rigtig godt imod af børnene, det har bare været så dejligt at se.
Personale.
Marcus er kommet ind i stedet for Anna, som skulle videre i sit liv. Det har været en fornøjelse at have Anna
i huset. Det er en lige så stor fornøjelse at få Marcus ind i vores hus, - han gør det rigtig godt og specielt
drengene nyder godt af en “stor dreng” der kan rigtige drengeting.
Det er nu officielt meldt ud, at Brenda har valgt at gøre brug af sin ret til at gå på efterløn fra 1.11.20.
Der vil i den forbindelse blive afholdt en lille reception omkring tidspunktet, hvor hun går af på efterløn.
Nye tiltag.
Vi afprøver i større grad at lave fx. ture ud af huset eller aktiviteter indenfor med få børn over middag. Det
burde kunne lade sig gøre på dagene mandag til onsdag.
Hvis det er en tur i skoven, vil det stå på forældreinfo. tavlen senest dagen før.
Et andet tiltag gælder en større eller bedre struktur for personalet. Vi har lavet en fordeling over ugen over
hvem der gør hvad over middag. Det betyder fx, at der fast er 2 personaler, der kan være støttende,
guidende, inspirerende og i det hele taget være tæt på / med børnene uden forstyrrelser på legepladsen.
En sørger for frugt og afvikling af eftermiddagsmad, - den sidste personaler for at få sovebørn op, - og tage
tisse runden før eftermiddagsmaden.

FRA BØRNEBOLIGEN.
Som skrevet på Intra, - så er vi startet på “Bag for Svømmetag” i uge 4. Salget foregår torsdag d.6.2 fra
kl.14.00 og vil været voksenstyret, så der er mulighed for at alle der har lyst kan købe.
Efter det starter MBB - hvor Simone er tovholder. Projektet munder selvfølgelig ud i en megaflot opvisning,
- det bliver d.27.2. Der kommer en officiel invitation ud senere og alle er velkommen til at komme og se
showet.
Faglige tiltag.
Med afsæt i den seneste tids oplevelser af 2 klassernes intriger og konflikter i både skole og fritid omkring
den leg, der foregår i og omkring deres hule lege, - og specielt den, der foregår i bålhytten, - har vi (Gitte og
BB) haft et fælles møde med børnene.
Mødet gik rigtig godt. Børnene kom selv med legeforslag som alternativer til hule legen. Lege forslagene
blev skrevet ned og hænger i både klasseværelse og i BB, så vi også kan støtte og guide børnene til selv
bestemte lege alternativer til hule legen.
MVH Yrsa

TEATER PÅ ENGELSK – 6. KLASSE
I uge 4, 5 og 6 kan man rende på diverse karakterer rundt
på skolen, mens sjette klasse er i gang med tre forskellige
teaterstykker for at øve sig i engelsk mundtlighed. Der
arbejdes med eventyr og fabler, og støder man på
skildpadder, ræve, høns eller æsler, er det således blot
Haren og Skildpadden der skal løbe race, Lille Kylling og
hendes venner der skal fortælle kongen, at himlen falder ned eller De Bremer
Stadsmusikanter, der er i gang med at samle et band for at slippe væk fra deres
usympatiske ejere.
Rikke

“SAMMENSTØD” I 7.-8. KLASSE
Det var det overordnede emne for årets projektopgave. Eleverne har været omkring så forskellige emner
som “Demonstrationer i Hong Kong”, “Homofobi”, “Hooligans og rivalisering i fodbold”, “Anden
Verdenskrig” + mange flere. Projektarbejde adskiller sig fra et emnearbejde ved at kræve mere
dybdegående undersøgelser, stillingtagen og ideer til problemløsning. Det kræver rigtig meget at arbejde
på denne måde; til gengæld giver det masser af ny viden og gode erfaringer til senere brug. Projektarbejdet
blev afsluttet med fremlæggelser, hvor stoffet blev formidlet for de andre elever og diverse kreative
produkter blev præsenteret. Mange grupper havde også tænkt i, at publikum skulle have en oplevelse, der
appellerede til flere sanser - således fik tilhørerne både skuespil, billed- og lydeffekter, smagsprøver mm.
undervejs. Tak for et par gode uger.
Med venlig hilsen Lærerne i Storehjul

9. KLASSE
Lige inden juleferien lavede 9. klasse deres afsluttende projektopgave. Det overordnede emne var
“forandring og konsekvens”, og eleverne berørte mange forskellige spændende emner f.eks.
klimaforandringer, havforurening, atomkraft, Brexit, ytringsfrihed, 11. september og Den Franske
Revolution for at nævne nogle af dem.
I denne uge (uge 5) er 9. klasse ikke på skolen. De fleste elever er i brobygning og 3 elever er i
erhvervspraktik. I brobygning er eleverne ude at snuse til nogle af de ungdomsuddannelser der venter efter
9. eller 10. kl., og måske bliver de klogere på i hvilken retning, de gerne vil gå.
Det bliver spændende at høre om deres oplevelser, når de igen er at finde på skolen.
Mvh. Katrine

KOKKEHOLD TIL SKOLEBYTTE
Umiddelbart kan skolebytteturen synes langt væk, men planlægningen er godt i gang. I år er kokkeholdet
på plads allerede, så hvis du ønsker at komme med engang de næste år kan du blive skrevet på venteliste.
Min erfaring siger at eleverne helst vil have forældre med i de mindre klasser, og nødig have mor eller far
med når man går i storehjul
Bente

RENGØRINGSLISTE:
På listen kan man se hvilke andre familier man i hvilken uge skal møde op en gang og udføre en beskreven
rengøring sammen med.
• Aage bestemmer fra uge til uge hvor og hvad der trænger. Opgaven findes på opslagstavlen i
aulaen lige ved indgangen til lærerværelse/kontor
• Den øverst nævnte familie har ”ansvar” for at indkalde de to øvrige familier til rengøringen.
• Man bytter selv med en anden familie hvis man er forhindret i den udpegede uge.
• Ring til kontoret eller til Aage (tlf.4140 0670) og få en aftale om hvornår der skal være låst op –
gerne et par dage i forvejen
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Dorthe og Flemming Kaihøj
Kirsebærvej 2, 8740 Brædstrup
Elin og Kim Holst
Søvejen 18, 8752 Østbirk
Nicole og Martin Nielsen
Østergade 37, 8740 Brædstrup
Tina og Henrik Dåbeck
Sorgenfri 14
Svetlana og Tom M. Broch
Søgade 67, 8740 Brædstrup
Maria og Martin Hansson
Tønningvej 22, 8740 Brædstrup
Mette Schultz og Jens Kirk
Skolebakken 11a
Majbritt Rindom og Preben Vestergaard,
Bredmagevej 13, Brædst.
Maj Suurballe, Slagballe Banke 4
Michael V. Christiansen
Stine Emmer,
Bredgade 47, 2

Anna
Simon
Stella, Stefan
Lucas
Anastasia,
Constantin
Thor, Kine,
Gorm
Naya, Tobias
Lucas
Maks-Emil
Freya

2368 5189
2993 8336
2074 5398
2274 5267
5354 2087
31710500
2446 4798
6120 8730
4045 3162
4046 3162
2021 5156
7175 5452
2074 4958
2339 0305
2175 4999
4064 5326
2078 0573
2874 0981
5361 1702

kreasmil@hotmail.com
f.kaihoj@gmail.com
elinmoland@yahoo.dk
Kim.hol@get2net.dk
nicolenielsen33@gmail.com
Tina.daabeck@mail.tele.dk
Henrik.daabeck@mail.tele.dk
sveta@vikabo.dk
mariabissenb@kker.dk
mail@martinhansson.dk
mettenrs@gmail.com
jens_kirk@lucos.com
Majbritt.rindom@gmail.com
msuurballe@mac.com
Stineemmer@gmail.com

