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Lejrskole for 0. - 6. klasse på Nyvang · 19. - 20. maj
Vi vil meget gerne invitere eleverne med på lejrskole på Nyvang http://www.nyvanglejren.dk/ .
Mere information følger.
Studieturen går til Island
7.- 8. klasse har besluttet sig for at tage til Island. Indtil videre planlægges det i samme tidsrim, som skolens øvrige elevrer, der skal på Nyvang.
Vi glæder os til at se ”gejsere”, bade i varme kilder, ride på heste og få lov til at opleve en by uden Mcd… Vi
er glade for at et flertal af eleverne på trods af denne for nogle unge umiskendelige mangel på
restaurationsmuligheder alligevel valgte Island. Vi er sikker på, at det er et godt valg, og vi er helt trygge
ved at skulle af sted med de modne unge mennesker, men der er run på rejseselskaberne her i postcorona
– tiden, så derfor kan vi ikke lukke den helt endnu.
Snedronningen
Nu går musicalen ”Snedronningen” ind i en fase, hvor vi arbejder henimod at fastlægge roller og arbejdet
med kostumer er allerede i fuld gang. 8. klasse har fået præsenteret stykket og mange af rollerne er uddelt.
Til morgensamling i disse uger synger vi sangene dertil, og jeg laver et resume af stykket. Jeg vil også
benytte mig af elevernes musiktimer for at øve sangene.
Selve stykket er færdigt, men når eleverne arbejder med de forskellige scener, vil der være plads til at
udfolde gode ideer og sjove indfald.
Det er dejligt at opleve dagene bliver lysere og eleverne opholder sig mere udenfor.
Vi kan mærke epidemien er ovre, som ved et trylleslag. Vi havde kun 2 syge elever forleden. I er stadig
velkommen til at komme forbi og få et par hurtigtest med hjem, men vi deler ikke mere systematisk ud.
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Skak
Skak – Ole er startet op igen med et par spændende projekter. I kan tilmelde jer, hvis I har interesse, som
jeg har vedhæftet. Hold øje med tilmeldingsfrist.
Informationsmøde
Vi har valgt efter en del debat i bestyrelse og lærerråd at følge nogle nye spor ift. vores pædagogiske og
faglige retning, som får indflydelse på kommende skoleår, både ift. skemalægning og struktur i øvrigt. Jeg
vil gerne invitere alle til et møde, hvor I får mulighed for at høre nærmere om vores beslutninger, og hvor
jeg vil fortælle om baggrunden for de valg vi har taget. Vi skal også synge lidt fra højskole- sangbogen.
Dette møde kommer til at være tirsdag d. 15. marts. Kl 19.30 – 21.00. Jeg håber at mange møder op.
I sangen ”Julies sprog” er der et vers som lyder:
Men midt i alt mørket der brænder et lys
en ild som aldrig dør hen
det sprog vi har talt trænger til at fornyes
vi må lære det gamle igen.
Vi har efter en lang periode med nedlukning og restriktioner brug for at friske vores relationer op til hinanden. Vi skal se hinanden i øjnene, Vi skal give hinanden hånden, vi skal synge, vi skal snakke. Selvom
jeg har hilst på en del af jer forældre, har jeg ikke været sammen med jer – Og hvad er en friskole uden et
omkransende fællesskab af deltagende forældre, som ser deres børn udfolde sig. Derfor håber jeg også at
mange forældre kigger vores vej, når vi i den kommende tid har en del arrangementer.
Vel mødt
Vigtige datoer:
Tirsdag d. 15. marts 		
				
Torsdag d. 24. marts		
Tirsdag d. 29. marts		
Onsdag d. 30. marts		
Torsdag d. 31. marts		
Mandag d. 4. april 		
Tirsdag d. 5. april 		
Onsdag d. 6. april 		
Torsdag d. 28. april 		
19. – 20. maj 			
19. – 24. maj 			

Infomøde
Præsentation af skolens retning pædagogisk og fagligt ved JB kl 19.30-21.00
Generalforsamling kl 19.30
Skolehjemsamtaler 8. klasse
Skolehjemsamtaler 7. klasse
Skolehjemsamtaler 5.- 6. klasse
Skolehjemsamtaler 3.- 4. klasse
Skolehjemsamtaler 1.- 2. klasse
Skolehjemsamtaler 0. klasse
Forestilling ”Snedronningen” og skolefest (Tidspunkt ikke fastlagt)
Lejrskole 0 – 6. klasse på Nyvang
7.- 8. klasse til Island (In progress)

Jeg ønsker alle en dejlig weekend og ser frem til at se jer I den kommende tid.
Mvh Jørgen Bendtsen
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