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Side 2

AKTUELT I MAJ
Torsdag 01
Træk af fordybelsesområder 9. årgang kl. 11.45–12.30.
Søndag 04
Konfirmation Åstrup Kirke.
Mandag 05
Skriftlige prøver 9. årgang: Dansk, retskrivning og læsning kl. 9.00
-10.30.
Åben rådgivning kl. 15.00–16.00.
Skole-hjem samtaler 0.a.
Skole-hjem samtaler 6.a.
Tirsdag 06
Skriftlige prøver 9. årgang: Dansk, skriftlig fremstilling kl. 9.0012.30.
Skole-hjem samtaler 5.a.
Onsdag 07
Skriftlige prøver 9. årgang: Matematik kl. 9.00-13.00.
Skole-hjem samtaler 0.b.
Torsdag 08
Skriftlig prøve 9.f: Engelsk kl. 9.00-12.00.
Sidst frist for at stemme til skolebestyrelsesvalget.
Mandag 12
Skole-hjem samtaler 6.a.
Tirsdag 13
Skriftlig prøve for 9.f: Biologi.
Bold og legedag i Vejen for 3. årgang.
Onsdag 14
Cafe-samtaler 8. årgang kl. 16.00-20.00.
Fredag 16
Bededag, SFO lukket.
Konfirmation Holsted Kirke, Hovborg Kirke og Stenderup Kirke.
Søndag 18
Konfirmation Sct. Peders Kirke og Føvling Kirke.
Mandag 19
Blå Mandag for 7. årgang
8. årgang besøger TV2, Odense.
Torsdag 22
Cykelorienteringsløb for 8. årgang.
Kaptajn Klo 0.–1. årgang.
A-dag, fase 1, fase 2 og specialklasser.
Skole-hjem samtaler D2.
Fredag
23
A-dag, fase 1, fase 2 og specialklasser.
Søndag 25
6.a - lejrskole på Bornholm til og med 28. maj.
Mandag 26
Skolebestyrelsesmøde.
Tirsdag 27
Bogaflevering for 9. årgang.
Cafesamtaler 7. årgang.
Onsdag 28
Sidste skoledag inden mundtlige prøver – 9. årgang.
Torsdag 29
Kristi Himmelfartsferie til og med søndag den 1. juni.

Side 3

A-DAGE I 0.B
I 0. b arbejdede vi med et billede i A-dagene. Billedet hedder ”På havets bund”, og er
rigtig spændende og fantasifuld.
Børnene slap fantasien løs, og fik snakket om hvad der kunne være på havets bund,
og alt fra søstjerner og fisk til havfruer, slotte og tanks blev lystigt debatteret.
Vi kiggede på billedet i vores kæmpebog, og fandt rigtig mange sjove ting her. Der
var alt lige fra køkkenhaver til ubåde og dykkere.
Børnene tegnede derefter hver sit fantasibillede på A 4 papir, og sluttelig lavede vi
fælles friser til at hænge op i fællesrummet.
0.B

A-DAGE I 1. ÅRGANG
Vi arbejdede på tværs af årgangen med at lave
”bøger” på iPaden.
Vi skulle lave en bog om vores skole, hvor vi
gik rundt og tog billeder og skrev tekster til. Der
var også mulighed for at diktere teksten og så
senere få den læst op. Vi kunne også selv lave
tegninger i programmet. I løbet af de to dage
blev vi rigtige gode til at redigere i teksten og flytte rundt på billeder og tekst. Vi kan
nu lave en bog med overskrift, Billed/tegning, tekst og tale. Da bøgerne var færdige,
koblede vi på skift vores iPads til den interaktivtavle, og fremlagde vores projekt for
resten af årgangen. Vi havde to dejlige dage med masser af aktivitet og læring.
1. årgang
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INDVIELSE AF NY LEGEPLADS
Fredag d. 11.04 var hele skolen inviteret til indvielse af afdeling D's nye legeplads.
Der var pølser med brød og saftevand til dem, der havde lyst. Der var bål og hygge
og en masse glade børn. Det var dejligt med alle besøgene fra så mange forskellige
klasser, så tusind tak for det, også tak for de fine gaver, vi kan bruge på legepladsen
til en masse god leg fremover. Lav en aftale med vores voksne hvis I har lyst til at
komme og lege med os igen, Solhilsen fra elever og personale i afd. D
Tina Jensen

Side 5

ODYSSEUS
Lyd og teknik har lige haft besøg af en der har arbejdet med at lave lys til teater I 15
år, så vi har lært en del om alt det lys. Vi har lidt travlt hvis vi skal nå at blive færdig
til tiden. Men vi er lige ved at have styr på det. Skuespillerne er lige begyndt på et
nyt afsnit, de er også kommet rigtig langt. Kostumer er begyndt at lave hovedrollernes kostumer og de bliver rigtig flotte. Scenografi er begyndt og lave søjler til scenen
og tegninger, til hvordan scenen skal se ud. Danserne er ved at lære tango. Det bliver
bare sejt. Men vi snakkes ved i næste måned.
Patrick 7D
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HVEM ER FLYTTET IND I SKOLENS FUGLEKASSE?
Før påske var en musvit i gang med at bygge rede i vores fuglekasse. Desværre så vi
ikke noget til fuglen efter ferien. Men forleden dag begyndte en lille blåmejse at
bygge rede i kassen, så nu er vi meget spændte på, om den får lagt nogle æg.

MUSVIT

BLÅMEJSE

Side 7

Bogaflevering tirsdag den 27. maj 2014 – gælder bøger som ikke
skal bruges til mundtlige prøver:
almindelige taskebøger afleveres i lokale 10A
ordbøger afleveres på skolebibliotekets hems
i følgende tidsrum:
kl. 11.45: 9.f
kl. 12.40: 9.g

LJ
JS

Når bøgerne er ”bippet” ud af skolebiblioteket – skal klasselæreren hjælpe eleverne med at få lagt bøgerne på rette plads.

Bøger som skal bruges til mundtlige prøver, afleveres umiddelbart
efter prøverne.

HUSK DIMISSIONSFESTEN onsdag den 25. juni kl.
19.00.

Indlæg til kommende Kontaktblad kan afleveres på skolens kontor senest
den 27. maj 2014xxxxxxxx.
Med venlig hilsen Flemming Kjærside

Højmarksskolen
Højmarksvej 16
DK‐6670 Holsted

Telefon: 7996 5160
E‐mail: hoejmarkskolen@vejenkom.dk
www.hoejmarkskolen.skoleintra.dk

