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Fantastiske fodboldspiger!
Pigerne fra 7.årgang har lige vundet det lokale
fodboldstævne, hvor de slog det andet Ellebjergpigehold (!) i semifinalen på straffespark.

Motionsdagen d. 9. oktober

Det er ikke kun vi voksne der er påvirket af de
nyheder som vi hører - om mennesker der flygter fra
krig og uroligheder. Børnene er også meget optaget
af hvorfor verden dog er så uretfærdig, og det tales
der en del om i klasserne. Hvorfor lever nogle i krig og
fattigdom og andre i fredelige lande som Danmark?
Hvordan kan vi være med til at gøre verden til et
bedre sted?
På eget initiativ har eleverne på 6. årgang samlet
næsten 1000 kr. ind i nærområdet og blandt de
voksne på skolen! Pengene vil blive sendt til
flygtninge fra Syrien. Godt gået, 6. årgang!
Oktober måned starter også med et initiativ til fordel
for Syriens flygtninge, idet Rubinens Fritidshjem
afholder loppemarked lørdag d. 3. oktober.
Bagefter kan lørdagen med fordel fortsættes på
Karens Minde, hvor Musikskolen Street Værk
afholder sin første koncert med deltagelse af mange
elever fra Ellebjerg Skole. 

Nyt Elevråd
Vi har valgt et nyt elevråd, og Louise og Tamm fra 9.
klasse er valgt som hhv. formand og næstformand.
Tillykke med valget!

Aktive elever og lærere
2., 4. og 6.årgang er med i den landsdækkende
kampagne "Aktivt rundt i Danmark" i ugerne 39, 40
og 41, hvor der hver dag er fokus på bevægelse. Årets
tema er sjipning.
I ugen efter efterårsferien deltager 6. årgang desuden
i ’Avisen i undervisningen’.

Kursus i ForældreIntra
Tre torsdage i oktober og november måned har
forældre mulighed for at øve sig i ForældreIntra på
skolen.
Torsdag d. 22. oktober kl. 16-18
Torsdag d. 29. oktober kl. 16-18
Torsdag d. 5. november kl. 16-18
Vi mødes i Aulaen! Tilmelding er ikke nødvendig!
Venlig hilsen Jan Fugl, Skolens inklusionsvejleder

Traditionen tro afholdes der motionsdag fredag inden
efterårsferien. Programmet for de forskellige klasser
ser ud som følger:
0, 1, 2, 3. årgang løber i Valbyparken.
4 og 5. årgang spiller floorball på skolen, og 4. årgang
deltager desuden i Kids Volley-stævne i Valbyhallen.
7 og 8. årgang spiller basket-turnering i ’Game’ på
Enghavevej.
6. årgang er på ’Faglig lejrskole’ med fokus på gode
madvaner, trivsel og sundhed, så de deltager ikke i
motionsdagen.
Hilsen fra Motionsdagsudvalget/Johannes

Kalender
1. oktober kl. 17: Møde for trivselsforældrene på 1.
årgang på Rubinen kl. 17.
2. oktober: Morgenkaffe for morgenfriske forældre
kl. 7.50-8.30 i Loungen. (Vi flytter arrangementet ind i
Loungen pga. den dårlige akustik i hallen.)
Lørdag d. 3.oktober kl. 10 - 13: Loppemarked til
fordel for Syriens flygtninge på Rubinen.
Lørdag d. 3. oktober kl. 15 - 18 : Street Værk –
skolens musikskole giver koncert på Karens Minde
5. oktober: Lærernes Internationale Dag
5.oktober – 8. oktober: Temauge: TRIVSEL for alle
elever på skolen. Alle elever møder kl. 8-13 hver dag.
6. oktober kl. 17.30-20: Skolebestyrelsesmøde
7. oktober: Kids Volley-stævne i Valbyhallen for 4.
9. oktober: Motionsdag (se information på Intra)
10. – 18. oktober: EFTERÅRSFERIE
27. oktober kl. 19: Dialogmøde for skolebestyrelsen
på Rådhuset
28. oktober: Halloween-fest for 4. årgang
29. oktober: Spil dansk-dag – mere information
kommer på Intra
Mange glade efterårshilsener fra Anne Graah

