NYHEDSBREV JUNI 2017
Kære alle
Maj måned har været et sandt overflødighedshorn af oplevelser for vores elever – lejrskoler på
gåben og på cykel, ture til Lejre, København,
zoologisk have og Stevns, Karameldag,
afgangsprøver, Vikingeuge, Olympiade for
børnehaverne og meget, meget mere 

Diplomer til 2. og 8. årgang
8. årgang har i en periode været læsemakkere
med elever fra 2. årgang, og forløbet afsluttedes
med at alle fik Læsemakker-diplomer.

Det gror i skolehaverne

Vikingeugen - det syder og bobler når børnene laver
brændenældesuppe og hjemmelavet ost med skvadderkål 

Karameldag – med flot udklædte 9. klasses elever – og en
enkelt bibliotekar der kigger frem 

Olympiade for børnehaverne 

I skolehaven gror det, og bønner, tomater, løg,
morgenfruer og kartofler vokser. Det er fantastisk
at høre børnene fortælle om deres haver og
mærke den dejlige begejstring når børnene
vander, luger og hygger om deres haver.

Det sker i juni!
Maj var en aktiv måned med masser af aktivitet,
og juni bliver ikke mindre spændende!
Vi skal bl.a. indvie det spændende byggeri på Pios
plæne, som eleverne på 5. årgang har været med
til at designe. Ved indvielsen vil der bl.a. blive
serveret hjemmelavet pizza.
Vores elever vil også deltage i idrætsdage for
både store og små og i musikfestivalen SV 17,
som arrangeres af Jan Lippert.
Før vi går på sommerferie, har hele skolen en
fælles udflugt til Valbyparken – forældre og
søskende er meget velkomne 
Se kalenderen her:

NYHEDSBREV JUNI 2017
JUNI-kalender:
Fredag d. 2. juni:
En pilotgruppe bestående af lærere og ledelse
tager på studietur til Husum skole, Brønshøj skole
og Amagerfælledskole for at se på skolegårde.
Måske kan vi gøre vores udendørs arealer endnu
mere spændende for børnene?

Den sidste uge før sommerferien er en teamuge,
dvs. at eleverne har alle deres timer med
årgangsteamets lærere, og de møder kl. 8-13
mandag, tirsdag og torsdag.
Onsdag møder børnene kl. 8-12 (pga. skole-hjemsamtalerne) og fredag kl. 9-12.

Tirsdag d. 6. juni:

Mandag d. 19. juni:

Skoleårets sidste skolebestyrelsesmøde kl. 17-20

Teamdag – alle elever møder kl. 8-13

Torsdag d. 8. juni:

Tirsdag d. 20. juni:

Velkomstmøde for kommende skolestartere og
deres forældre i skolehaven kl. 17-18

Idrætsdag for eleverne på 0.-8. årgang kl. 8-13
Dimission for 9. klasse

Fredag d. 16. juni:

Onsdag d. 21. juni:

Fernisering og indvielse af byggeriet på Pios
plæne kl. 14-16

Flyttedag kl. 8-12 – klasserne flytter til deres
kommende klasselokaler.
50dages-skole-hjem-samtaler kl. 12-18

Torsdag d. 22. juni:
Fælles udflugt for hele skolen til Valby-parken
kl. 8-13

Fredag d. 23. juni:
Sommerafslutning kl. 9-11 - med fejring af at vi
bliver certificeret som Rettighedsskole!

Og om aftenen stiller vi selvfølgelig vores
traditionelle snobrøds-bod op til St Hansarrangementet på Karens Minde 
Mange glade hilsener fra alle os på Ellebjerg Skole
og Anne Graah

