Nyhedsbrev - september 2017
I september starter desuden de mange aktiviteter som
vi tilbyder i samarbejde med bl.a. Københavns
madhus, musikskolerne (i år udvidet til hele tre!),
områdefornyelsen, Idrætsprojektet, Ungdomsskolen,
Fællesskaberne og Kidz United.

Kære alle
Skoleåret er for alvor kommet i gang, og det tegner
rigtig godt. September er en oplagt måned for både
fællesspisninger, forældremøder og ture ud af huset,
og der er gang i vores Tur-kanon : 2. årgang har
allerede været på Bondegårdstur, 4. årgang har været
på tur til Kastellet og Gefion-springvandet og 6. årgang
har været på kanotur i Lyngby.
Thelma skriver: ”6. årgang var på kanotur i går. Solen
skinnede, og vi havde en fantastisk tur ude ved Lyngby
sø. Alle eleverne var super gode, og der blev padlet,
snakket, grinet og pjasket lidt.”

SV-musikskole starter igen!
Musikundervisningen i SV17 er gratis og starter i uge
37, og man får sit barn på holdet via en 'SV-tilmeldingsblanket', som man henter på kontoret.
Katrines SPIREKOR kører hver mandag kl. 14 - 14.50,
og går dit barn i Indskolingen (1.-5. klasse) er der tre
pladser ledige på holdet, som har syv elever fra sidste
semester.
Jespers ROCKHOLD kører hver tirsdag kl. 14 -14.50, og
har plads til to elever, gerne fra 1. klassetrin (der er
fem elever fra sidste semester).
Hilsener fra Jan Lippert

Personalenyt
Ane har valgt at gå på efterløn, og vi skal derfor finde
en ny dygtig pædagogisk leder og souschef. Vi siger
farvel til Ane ved en reception lige før efterårsferien.

MeeBook
Alle skoler i København er så småt ved at tage en ny
digital platform, ”Meebook”, i brug. På Ellebjerg Skole
er nogle pilot-team allerede godt i gang, og andre
team er så småt ved at lære platformen at kende.
Vi håber at I forældre er forstående over for at I kan
logge på Meebook på nogle årgange, men ikke på
andre. Sådan vil det være i efteråret, og omkring
årsskiftet regner vi med at alle årgange er klar til at
tage platformen i brug.

ISA-nyt
ISA, som er et tilbud til elever på 0.-3. årgang, har til
formål at introducere børnene for forskellige
sportsgrene og lege, der har tråde ud i det lokale
foreningsliv. Det er frivilligt om man vil deltage, men vi
opfordrer gerne til at børnene deltager, da dette er et
unikt tilbud på Ellebjerg skole.
Hver tirsdag kl. 14 går man til fritidshjemmet, som
man plejer (børn, der ikke går på fritidshjem, går til
Rubinen), får lidt frugt og vand og så går vi sammen ud
i skolegården og hen til det hold man er tilmeldt.
Holdene starter kl. 14.30, hvor 7. - 9. klasses elever,
som er uddannede ISA-instruktører, samt instruktører
fra foreningerne står parat til at lege/undervise
børnene i forskellige aktiviteter.
Jeg kommer ud i klasserne i løbet af de kommende par
uger og deler sedler ud til alle elever på 0.-3. årgang.
Hilsen fra Simon Flander, ISA-koordinator

September-kalender
Lørdag d. 9.:

Skolebestyrelsens arbejdsdag. Vi skal
arbejde med hvordan skolens
kerneværdier - faglighed, fantasi og
fællesskab - bliver endnu tydeligere i
skolens hverdag.

Uge 36:

Valgfagsuge for 7.-9. klasse, hvor man
bl.a. kan blive uddannet som ISAinstruktør

Uge 38:

Mad-lejrskole på Bornholm for 5.
årgang

Tirsdag d. 19.:

Børneløb for alle børnehaver i vores
lokalområde, for børn 3-6 år

Cykel og løbehjul

Den her lille cykel har stået i personalets cykelskur i
flere uger – er der nogen der har glemt den?
Og – hvis der er nogen der har løbehjul stående der
ikke længere bliver brugt, vil skolen gerne overtage
dem! 

Mange glade hilsener fra alle os på Ellebjerg Skole 
Anne Graah

