Musikskolen starter igen!

Nyhedsbrev april 2016
Kære alle
April starter med en dejlig solskinsdag, og man tør
efterhånden tro på at nu er det forår!
Når jeg kigger ud i skolegården, ser jeg et hjerte som
børnene har tegnet med kridt, og i hjertet står der skrevet
’Ellebjerg Skole’. Gården summer af liv – børn der spiller
fodbold, snakker, sjipper og leger.
Tidligere i dag havde jeg besøg af 16 lærere og pædagoger
fra en skole i Sverige. De blev mødt af engagerede voksne
og dejlige børn der bl.a. fortalte om skolens mælk- og EATordning. Gæsterne var meget begejstrede, og det
mindende mig om hvor vigtigt det er at lægge mærke til –
og ikke bare tage for givet – alle de gode ting der sker på
vores fælles skole hver eneste dag! 

Christian IV i 0. klasse
I 0. klasse arbejder børnene med ’Rundetårn’. De har tegnet
tårnet og læst en fagtekst. Så nu ved børnene i 0. en hel
masse om Rundetårn, og de kender samtidig forskel på en
fagtekst og en skønlitterær tekst!
Venlig hilsen/Lone

Efter vinterpausen, starter Musikskolen SV16 nu igen!
Elevholdene bliver de samme som før jul, og musikskolen
kører i denne omgang i 10 uger – frem til en afsluttende
skolekoncert på Mozarts plads lørdag d. 11. juni.
Aisha Sheikh er ny korleder, og hun glæder sig til at tage sig
af Spirekoret hver mandag kl. 13.30-14.30.
SV16-skema:
Mandag kl. 13.30-14.30: Spirekoret med Aisha
Mandag kl. 15-16: 7. klasse-holdet med Tue
(Tirsdag: Darbouka)
Onsdag kl. 14.45-16: 4. klasse-holdet med Katrine
Torsdag kl. 14-14.40: 3. klasse-holdet med Jesper
Torsdag kl. 14.45-16: 5. klasse-holdet med Anna
Hvis der er spørgsmål, så ring til Jan Lippert på 25 70 15 52

Smid Tøjet Danmark!
’Din brugte sportstrøje kan give et barn mad i tre uger’ –
med dette slogan lancerer Røde Kors Danmarkshistoriens
største tøjindsamling, og Ellebjerg Skole er tilmeldt.
Tøjindsamlingen kører i perioden 11.-21. april, og vi vil stille
sorte sække op i aulaen, hvor brugt tøj kan afleveres.
Tøjindsamlingen kulminerer den 23. april 2016 i en stor tvgalla, som bliver vist på TV 2, hvor der afsløres hvor meget
tøj vi og hele Danmark har samlet ind. De skoler der har
samlet mest tøj ind belønnes med flødeboller til alle elever.

April-kalender
Fredag d. 1. april
Besøg af en skole fra Eslöv i Skåne
Mandag d. 4. april
Musikskolen starter
11.-21. april
Tøjindsamling til fordel for Røde Kors i aulaen
Tirsdag d. 19. april
Skolebestyrelsesmøde kl. 17-19.30
Onsdag d. 20. april
Besøg i FN-byen for repræsentanter fra medarbejdergruppen,
Elevrådet, Skolebestyrelsen og ledelsen

Hele verden i skole og film på 6. årgang
Hele 6. årgang er med i projekt ’Hele verden i skole’, hvor
eleverne bl.a. sælger lodder til fordel for børn i Burkina
Faso, som ikke går i skole.
Efter dette forløb vil årgangen i gang med at lave kortfilm.
Planen er at lave en musikvideo og en kortfilm om Ellebjerg
Skole, som kan vises til en morgensamling.

Spring og dans på 7. årgang
Pigerne på 7. årgang er rigtig dygtige til idræt. I det sidste
stykke tid har de arbejdet med spring på airtrack
kombineret med dans og udtryk. Alle har arbejdet seriøst
og de har gjort store fremskridt!
Venlig hilsen/Ida

Onsdag d. 20. april
6. årgang prøver kræfter med udfordrende og sjove
samarbejdsøvelser og overnatter på skolen.
Fredag d. 22. april. BEDEDAGSFERIE
Fredag d. 29. april:
Arbejdsdag i skolehaven fra kl. 13.30. Alle forældre og
andre interesserede er velkomne! Hovedformålet er at
flytte den nye pizzaovn og støbe en sokkel til den, men der
er også mange andre små og store opgaver 

Mange glade hilsener fra alle os på Ellebjerg Skole
Anne Graah

