Nyhedsbrev

100 dages fest på 0. årgang – hjerter, kattekillinger

februar 2016

Tirsdag den 19. januar havde eleverne i børnehaveklasserne gået i skole i 100 dage!
Det blev fejret på forskellige måder i grupperne på
årgangen. I Blå gruppe talte vi om hvad vi ville ønske
vi havde 100 af, fx hjerter, kattekillinger og
superheltedragter!
Vi samlede 100 forskellige ting: clips, elastikker, fjer,
mælkepropper og meget andet og har hængt poserne
med de forskellige ting op på en tavle.
Vi lavede også en stor tyggegummimaskine med 100
stykker tyggegummi, og til sidst fik alle børn hver 100

Kære alle
Så er vi fremme ved den sidste vintermåned, og
foråret lurer lige om hjørnet.
Efter januars travle, fantasifulde og sjove Ellehøjby, er
februar mere rolig med ganska ”almindelig”
undervisning i de fleste klasser 

og superheltedragter!

ting at spise! Hilsen fra Gitte

Læs i vinterferien!
20 børnebøger er gratis online i vinterferien og resten
af februar.
Se: https://gratisborneboger.wordpress.com/
Hilsen fra Henrik

Februar-kalender

Indskrivning til 0. klasse 2016
Det ser godt ud med indskrivningen til kommende 0.
årgang, og vi får igen tre 0. klasser i 2016. 
Personalenyt
Emil, som har været matematiklærer på 3. årgang, er
stoppet, idet han har fået mulighed for at tage et
halvt år til Sydamerika. Heldigvis har Rasmus, som
kender klasserne, sagt ja til at være vikar i Emils
skema frem til sommerferien. Velkommen til Rasmus!
Nye ansættelser
Vi har slået en stilling op som dansklærer i 1.C, og der
er kommet mange gode ansøgninger.
Ansættelsessamtaler finder sted torsdag i denne uge.
Sommerkoloni med Ellebjerg Skole
Selvom vinteren stadigvæk bider i kinderne, er vi
allerede nu ved at planlægge sommerens koloni, der
kommer til at ligge fra lørdag d. 30. juli – onsdag d.3.
august. Det er 9. gang Ellebjerg skole arrangerer
sommerkoloni, og de voksne der deltager på kolonien
er alle fra skolen.
Alle er velkomne, store som små, til samvær og
kammeratskab, frisk luft og god mad. Hvis du vil høre
mere, kan du tale med Henrik på biblioteket.
Stærke elever
Eleverne på 5., 6., 7. og 8. årgang har været i ’Gotha’
og prøvet kræfter med vægtløftning. Hilsen fra Ida

Fredag d. 5. februar:
Fastelavn for 0.-3. årgang
Traditionen tro arrangerer 7. årgang Fastelavn for de
små, og vi glæder os til en festlig dag med
udklædning, fastelavnstønder og fastelavnsboller.
Alle elever på 0.- 3. årgang møder kl. 8-13.
Lørdag d. 13. februar – søndag d. 21. februar:
VINTERFERIE
Vinterferie med masser af gratis aktiviteter:
Mandag d. 15. – fredag d. 19. februar afholdes Ferie
Camp for alle børn og unge mellem 6-17 år med
masser af muligheder for at prøve kræfter med
forskellige aktiviteter og sportsgrene.
Aktiviteterne er gratis og kræver ikke tilmelding.
Se: http://youtu.be/y08kOjxL600 og www.bkultur.dk:
Sydhavn
Tirsdag d. 23. februar
Møde i skolebestyrelsen kl. 17-19.30.
Onsdag d. 24. februar
Gratis kursus for teenagerforældre på Toftegårds
plads 3, 4. sal kl. 16.30-18.30.
Spørg lærerne eller skolens socialrådgivere, hvis du er
interesseret!
Mange glade hilsener fra
alle os på Ellebjerg Skole og
Anne Graah

