Nyhedsbrev
marts 2016
Kære alle
Foråret står for døren og vi glæder os til sol, blomster,
lysegrønne blade og flere udendørs aktiviteter i den
kommende tid!
Selvom marts starter med kulde og regn, får I her nogle
verslinjer fra et dejligt forårsdigt: ’Den blå anemone’,
skrevet af Kaj Munk i 1943, midt under et verdenskrig:
Hvad var der dog der skete?
Mit vinterfrosne hjertes kvarts
må smelte ved at se det
den første dag i marts.
Hvad gennembrød den sorte jord
og gav den med sit søblå flor
et stænk af himlens tone?
Den lille anemone,
jeg planted dér i fjor.

Matematikdag i 1. B
1. B har haft en temadag om matematik hvor de har
arbejdet med tallene op til 100 og 10-tabellen.
Eleverne arbejdede bl.a. i et matematikværksted hvor de
lavede deres egne tal-snore med 5- og 10- tabeller og talkort som skal bruges i undervisningen.
Der var en god stemning og det var en rigtig sjov og lærerig
dag for alle, en dag der ikke kun styrkede elevernes talforståelse, men også deres samarbejdsevner 

Vi vil gerne være endnu dygtigere!
Selvom det går godt på en skole, er det vigtigt at ikke hvile
på laurbærrene, og det gør vi bestemt heller ikke!
Vi bestræber os hele tiden på at blive dygtigere, og vi er
løbende med i både store og små udviklings- og
forskningsprojekter.
Således har eleverne på 9. årgang lige deltaget i et projekt
vedrørende engelsk, og 5.a og b, 6. b og 8. a og b er med i
et forskningsprojekt sammen med to af vore idrætslærere,
Anna Zoe og Ida.
Projektet handler om inkluderende idrætsundervisning, og
eleverne bliver undervist, svarer på spørgeskemaer og
kommer med gode input.
Samtidig er Anna Zoe og Ida på workshop-dage med 30
andre lærere for at lære endnu mere om idræt.
Ellebjerg skole har fået rigtig meget ros og er blevet
fremhævet flere gange som eksemplariske både i forhold til
vore faciliteter, elevernes tilgang og lærernes engagement
og klasserumsledelse 

Personalenyt
Vi har ansat en ny lærer på skolen: Jakob, som vil undervise
i musik, idræt og engelsk. Jakob bliver tilknyttet 5.
årgangsteam. Velkommen!

Marts-kalender
29. februar- 4. marts:
9. klasse er på faglig lejrskole
Onsdag d. 9. marts kl. 16-17.30:
Legepladsmøde for kommende skolestartere i Motoriksalen
Tirsdag d. 15. marts:
Skolebestyrelsesmøde kl. 17-19.30
Fredag d. 18. marts:
Temadag om ord, sprog og ordsprog for hele skolen.
Alle elever møder kl. 8-13.

Elevrådet på kursus

Lørdag d. 19. – mandag d. 28. marts: PÅSKEFERIE

Vi har netop haft vores første elevrådskursus på skolen i
samarbejde med Danske Skoleelever - DSE.
Formålet med kurset, som var meget spændende og
inspirerende, var at sætte fokus på hvordan vi skaber "det
gode skoleliv" sammen med eleverne.
Repræsentanterne fra 4 til 8 klasser deltog i dagen (9.
årgang var i praktik).

Mange glade hilsener fra
Påskeharen og alle os på Ellebjerg Skole
Venlig hilsen fra Mizgin og Liselotte,
kontaktlærere for Elevrådet

Anne Graah

