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Kære forældre
Efteråret er over os, dagene bliver kortere og bladene falder; det er tid til hygge
indendørs. Der har også været tid til lidt uhygge, nemlig Halloween, som er
blevet fejret både i børnehave og SFO.
Hermed lidt nyt fra Børnehaven:
I børnehaven har vi haft Halloween-tema de sidste to uger af oktober. Vi har
pyntet børnehaven fint op med forskellige halloween-klip som spøgelser og
græskar, vi har malet syltetøjsglas til lygter, bagt uhyggelig finger-småkager og
meget mere. Vi sluttede af med en stor fælles maddag, hvor vi fik græskarsuppe,
spaghetti, pølser og hjemmebagt boller, der var formet som edderkopper.
Vi har sagt velkommen til 5 nye børn d. 1. november. Natalie er startet i
Storegruppen, William i Mellemgruppen og Lukas, Mathias og Sander er begyndt
i Lillegruppen.
Tusind tak til de forældre, der brugte tid fredag eftermiddag på at støbe stolper i
til vores hængekøjer.
Storegruppen er blevet
spurgt om, om vi ville
male en af væggene
nede i hallen. Det er i
forhallen. Vi er næsten
ved at være færdige,
der mangler 5 børn.
Det er blevet et flot
resultat.

Indskolingsfest
Onsdag d. 7.november blev der afholdt fest i indskolingen. Festen startede med
fælles spisning i aula og gymnastiksal, hvorefter der var arbejdende værksteder
rundt på skolen. Der var også mulighed for at danse i gymnastiksalen.
Skolebestyrelsen stod for at sælge kaffe og kage med god hjælp fra
forældrerådene.
Tak til alle de forældre,
der havde haft tid til at
bage, og tak til alle jer,
der mødte op og gjorde
det til en hyggelig og
fornøjelig aften.

Natur og teknologi
4.a har arbejdet med, hvordan Danmark er
blevet til.
Der er blevet snakket om istiden og fossiler, og
at mange af stenene i Danmark stammer fra de
svenske og norske fjelde.
Eleverne har været på udflugt til Espe
Grusgrav, hvor det var let at se de forskellige
lag af materiale og farver i skrænten.
Der blev fundet en flinteblok med et forstenet
søpindsvin indeni.
Det var en god dag, selv om det regnede.
Og som én af eleverne sagde, så behøver man
ikke at rejse udenlands for at se et smukt
landskab.

Om ultra:bit
DR Skole, Industriens Fond og Center for Undervisningsmidler står bag det
digitale dannelsesprojekt ultra:bit.
Vores to 4.klasser har fået udleveret gratis mikrocomputere.
Ultra:bit skal lære grundskoleeleverne, hvordan den teknologi, de bruger hver
dag, fungerer.
Eleverne har programmeret dem til mange forskellige ting: ”Sten, saks, papir”,
”slå en sekser”, ”måle tempetarurer ude og inde”, ”skridttæller” og ”stopur”. De
gik op i det med liv og sjæl.

GO COOK – smagekassen har der været arbejdet
med i flere klasser
Missionen for GoCook er, at de vil skabe den
første generation af børn og unge, der er bedre til
at lave mad end deres forældre!
Formålet er at give børn kompetencer og lyst til
at tilberede og spise sund mad med grøntsager i
sæson.
I år var temaet græskar og sæsonens grønsager.
3.a fortæller, at de har lært at arbejde med
forskellige råvarer som græskar, chili og hvidløg.
I skolekøkkenet har de lavet græskarboller,
græskarsuppe og risotto med græskar i. De har
også lavet ristede græskarkerner.
Nogle af eleverne har efterfølgende derhjemme
lavet både boller og suppe.

Personaler
I børnehaven er Annika Stokholm Hansen og Lene Foged Christensen blevet
ansat som barselsvikarer (Marlene og Stine afholder barselsorlov); Lene starter
1.december.
Den 1.december kan vi sige tusind tak for hjælpen til Rikke (studerende i
børnehaven) og Mads (PAU-elev i skole og SFO), så skal de nemlig begge videre i
deres uddannelse.
Vi er så heldige, at vi får en ny studerende pr. 1.december, nemlig Claus, som
også vil have sin gang i både SFO og skole.
Velkommen til de nye ansigter.
Mange venlige hilsner
Vibeke K. T. Munck

