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Kære alle
Endelig oplever vi at foråret er her , og et
sikkert tegn er at børnehaveklasserne nu har sået
krydderurter og lagt kartofler i deres egne
skolehaver i samarbejde med TagTomat.
Haverne skal passes og plejes, og arbejdet følger
med når eleverne kommer op i 1. kasse.
Arbejdet i skolehaverne er ikke det eneste der
foregår udendørs; i maj måned har vi tradition for
mange ture ud af huset og for lejrskoler:
o 5. årgang tager på ”cyklende kulturel
lejrskole” i området omkring Køge d. 8.-10.
maj,
o 7. årgang tager på turkanon-kanotur ved
Stevns Klint d. 19. maj og
o 8 årgang tager på lejrskole til Bornholm d. 15.19. maj.
Vi håber på gode ture med højt humør og dejligt
vejr 
Læsemakkerforløb på 2. og 8. årgang
Store og små kan lære af hinanden, og for tiden
får eleverne på 2. årgang god hjælp med
læsetræningen af eleverne på 8. årgang.
4. b på Billedskolen
D. 15.-17. maj har eleverne i 4. B et spændende
forløb på Billedskolen, hvor de skal arbejde med
geometriske figurer. Resultaterne kan ses ved
Billedskolens fernisering d. 1. juni. Alle er
velkomne!

5. a udstiller på Biblioteket
Eleverne i 5. a har arbejdet med boganalyser på
en kreativ måde: De har lavet boganalysefoldebøger der kan ses på skolens Bibliotek.
Flere fritidsaktiviteter 
Ellebjerg Skole samarbejder allerede med mange
aktører i området, og der kommer flere til!
Vi vil gerne arbejde for et blomstrende fritidsliv i
og omkring skolen, og vi er ved at indlede
samarbejde med bl.a. Idrætsprojektet og
Ungdomsskolen.
I første omgang betyder det at der vil være futsal
for piger på kunstbanen om fredagen:
For 2. – 5. klasse: kl. 15
For 6.-9. klasse: kl. 16-18.
Træner er en af skolens tidligere elever, Sirine.

MAJ-kalender
8. maj:
18. maj:
22. maj:
23. maj:
24. maj:
25.-28. maj:

Store Elevråd mødes kl. 14.
Møde for skolebestyrelsen i BUF kl.
17-19.
Store Elevråd mødes kl. 10.15.
Olympiade for Børnehaverne 
Sidste skoledag for 9. årgang –
Karameldag!
Kristi Himmelfartsferie

Med glade forårshilsener – Anne Graah
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