Nyhedsbrev
marts 2017
Kære alle
Foråret står for døren - og vi glæder os til sol, blomster,
lysegrønne blade og flere udendørs aktiviteter i den
kommende tid!

Kommende skolestartere i 2017
I øjeblikket får forældre til kommende skolestartere
besked om hvor deres børn skal starte i skole i august 2017.
Vi får igen tre børnehaveklasser på Ellebjerg Skole, og vi
glæder os til at møde alle de nye børn og forældre 

Vi får - igen - skolehaver på skolen
For mange år siden var der skolehaver på Ellebjerg
Skole, hvor elever såede, passede og høstede fra haverne.
Måske kan nogle af jer forældre (eller bedsteforældre)
huske det?
Nu er skolehaver igen på mode, og vi har fået lov til at få
haver til tre klasser. Vi starter med at grave i jorden i april.

Store hjælper små med læsningen

Intelligente tekstiler
4. årgang vil i de kommende to uger have et forløb om
intelligente tekstiler sammen med Kulturhuset Karens
Minde.

Idrætsprojektet ’Hele vejen rundt’
I forbindelse med ’Hele vejen rundt’ har 2. årgang i de
sidste seks uger haft et forløb med leg og bevægelse, og 3.
årgang har i samme periode haft futsal.
I den kommende tid er det 5. årgangs tur til futsal.

I uge 8 og 9 har vi et forløb hvor elever fra 8. årgang
støtter og træner eleverne på 2. årgang i læsning. Det
fungerer rigtig godt, og det er rart at se hvor meget begge
årgange går op i projektet.

Personalenyt

Elevrådet på kursus

Vi har også ansat Arash, som er pædagogstuderende, i
en skolefleks-stilling på 1. årgang, hvor han skal være med
til at støtte enkelte elever. Velkommen!

Elevrådet har været på
kursus sammen med Elevrådene i
København. Vores repræsentanter fortalte bl.a. de andre
elever om hvad det vil sige at
være en Rettighedsskole.

Besøg af forfatter
Lige i skrivende stund
er der fuld gang i aulaen,
hvor 2. og 3. årgang har
besøg af forfatter Marianne
Iben Hansen. Der lyttes,
klappes, hoppes og grines


Vi har ansat en ny lærer på skolen: Sarah, som vil
undervise i dansk, historie, kristendomskundskab og musik
på 6. årgang. Velkommen!

Marts-kalender
6. marts
Rettighedsrådet mødes for at tale om hvordan vores
mobbe-indsats kan gøres endnu bedre – fx med en strategi
i forhold til digital mobning
Teaterforestilling på skolen, for bl.a. 6. årgang:
’Krig er også for børn’
9. marts
Legepladsmøde for kommende skolestartere i Motoriksalen
kl. 16-17.30
28. marts
Skolebestyrelsesmøde kl. 17-19.15
30. marts
Møde i Rettighedsrådet kl. 14.15-15.30
Glade forårshilsener fra hele Ellebjerg Skole
og Anne Graah

