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Forældrecafé
Vores aktive skolebestyrelse har taget initiativ til at vi
en gang om måneden (den første fredag i hver måned)
vil invitere til forældrekaffe i foyeren ved Loungen.
Første gang er nu på fredag, d. 7. november kl. 7.30-8.
Velkommen!

Gys og uhygge i Indskolingen
Kære alle
Efteråret viser sig fra sin smukkeste side, og vi nyder
at vi stadigvæk kan bruge vores dejlige udendørs
områder med legepladser, kunstbane og skolehave 

Flotte resultater fra
Motionsdagen og Kids Volley

Kontaktforældrene på 1., 2. og 3. årgang har arrangeret Halloween-fester for børnene i Indskolingen,
deres søskende og forældre. Hundredevis af flot
udklædte børn og voksne indtog Loungen og
kælderen, hvor der var skeletter og andre uhyggelige
ting! Tak til forældrene for fine arrangementer!

Oktober har været en måned i bevægelsens tegn med
både motionsdag og flere turneringer.
Ellebjerg Skole har superengagerede idrætslærere,
hvilket smitter af på eleverne, der klarer sig utroligt
godt i turneringerne.
I den forbindelse kommer her en lille reminder om at
hjælpe eleverne med at huske idrætstøj til de dage
hvor der står idræt på skemaet 

En bæredygtig generation

Ved Motionsdagen havde 4.-6. årgang en floorballturnering. Alle hold kæmpede bravt, og blandt pigerne
gik sejren til 6.A. I drengenes finale spillede 5.A’s
’Black Power’ mod 4.B’s ’Mini freaks’. Sejren gik til 5.A
efter en spændende kamp.
Hilsen fra Martin

Ellebjerg Skoles 4. årgang var med da konferencen ’En
bæredygtig generation’ fandt sted. Til konferencen var
bl.a. Klimaminister Rasmus Helveg Petersen og Børn
og Unge-borgmester Pia Allerslev til stede.

4. årgang har også været til Kids Volley-turnering,
hvor Ellebjerg Skole vandt både GULD og SØLV!
Tredje plads gik til Skolen i Sydhavnen.
Stort tillykke til 4. årgang!

Gårdvagter – nu med veste på
Ind i mellem får vi spørgsmål om tilsyn i frikvartererne.
Vi har i hvert frikvarter hele seks lærere/pædagoger
der er ude og fører tilsyn med børnene. Men, når man
er seks år kan det være svært at se forskel på en elev i
9. klasse og en lærer eller pædagog 
Derfor har vi besluttet at gårdvagterne fra nu af bærer
veste, så børnene nemmere kan finde dem.

Verden synger
Vores Goldschmidt-kor er med i et projekt der hedder
’Verden Synger’. Sange fra hele verden er indsunget af
koret på originalsproget og indspillet med traditionelle
instrumenter. Sangene kommer til at ligge på en portal
som alle folkeskoler vil kunne benytte sig af.
Mange glade hilsener fra Anne Graah

