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KONTAKT
ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2010/11 NR.9
KALENDER FOR JUNI:
Onsdag 01

Torsdag 02
Mandag 06
Tirsdag 07
Onsdag 08
Torsdag 09

Fredag

10

Lørdag 11
Tirsdag 14

Onsdag 15

Torsdag 16

Fredag 17
Mandag 20
Tirsdag 21
Onsdag 22
Fredag 24
Lørdag 25

Cykelorientering 8.abc.
6.a lejrskole på Bornholm.
Legepatruljen til Event i Brørup.
Kristi Himmelfartsferie til og med søndag den 5. juni.
Mundtlig prøve 9.b engelsk.
Mundtlig prøve 9.c f/k.
Mundtlig prøve 9.b engelsk.
Mundtlig prøve 9.c f/k.
Introdag for kommende 7. klasser.
Forårs-/sommer koncert med koret.
Mundtlig prøve 9.a f/k.
Mundtlig prøve 9.c engelsk.
Sommerfest i 0.a.
Mundtlig prøve 9.a f/k.
Mundtlig prøve 9.c engelsk.
2.a på gårdbesøg.
Pinsefe rie til og med mandag de n 13. juni.
Mundtlig prøve 9.a kristendom.
Mundtlig prøve 9.b dansk.
Skolestarts-arrangement for kommende børnehaveklasser – forældre + børn.
Ude-idrætsdag 3.-6. årg.
Mundtlig prøve 9.a kristendom.
Mundtlig prøve 9.b dansk.
Mundtlig prøve 9.c dansk.
Sommerfest i E. og D. klasserne.
Forældre-/elev arrangement i 2.b.
Møde med forældre til kommende 7. klasse 2011/2012.
Mundtlig prøve 9.c dansk.
Mundtlig prøve 9.b f/k.
Mundtlig prøve 9.a dansk.
Mundtlig prøve 9.b f/k.
Mundtlig prøve 9.a dansk.
Dimission for 9. klasses afgangselever kl. 19.00.
Sidste skoledag inden sommerferien.
Sommerferie til og me d onsdag de n 10. a ugust.
Alle ønskes en god somme rfe rie.

AUGUST
Torsdag 11 1. skole dag e fter somme rfe rien.

Kontakt - elektronisk skoleblad for Højmarkskolen

1

PRAKTISKE OPLY SNINGER:
Sidste skole dag e r fredag den 24. juni:
Alle elever fra børnehaveklasse til og med 8. klasse møder kl. 8.30 til bogaflevering sammen med
klasselæreren.
Skoledagen slutter ca. kl. 12.30, hvorefter eleverne har sommerferie.
SFO har normal åbningstid.
Første skole dag e r torsdag den 11. august:
Alle elever i 1.- 9. klasse møder kl. 7.45.
Første lektion kl. 7.45- 9.15 er med klasselæreren og ellers følges dagens almindelige skoleskema.
0. klasserne møder kl. 8.30 og slutter kl. 11.00, hvorefter SFO holder åbent for de børn, som er
tilmeldt SFO.
Forældre er velkomne til at deltage fra kl. 8.30 – 9.00, hvorefter vi byder på en kop kaffe i f ællesrummet.
Skolemælk:
Klasserne har fået udleveret tilmeldingskort til skolemælksordningen.
Hvis man ønsker, at eleven skal have mælk fra skolestarten, er det nødvendigt at overholde bet alingsfristen. Se venligst det uddelte indbetalingskort.
Glemte sager:
I den sidste uge fra den 20.-24. juni er glemt tøj og lignende lagt frem i glasgangen ved 3. -6.
klasserne.
Værdigenstande kan beses/afhentes på servicelederens kontor.
Da vi ikke har opbevaringsmuligheder, bliver ikke afhentet tøj og lignende efterfølgende af leveret
til Dansk Røde Kors.
Næste års skoleskema:
Skoleskemaet for 1. halvdel af næste skoleår 2011/2012 udleveres til eleverne inden de holder
sommerferie og skemaet kan også, når det er klart, ses på Forældreintra .
Nye elever, som starter efter sommerferien, får tilsendt skoleskemaet af klasselæreren.
Buskort – buskørse l:
Buskortberettigede elever afleverer deres buskort til klasselæreren den sid ste skoledag inden
sommerferien. Eleverne må køre gratis hjem denne dag.
Nyt pasbillede afleveres på kontoret, hvis det gamle billede ikke længere er vellignende.
Første dag efter sommerferien får eleverne udleveret et nyt buskort.
Eleverne må køre gratis til skole denne dag.
Skole foto:
I næste skoleår er der fotografering den 16., 17., 18. og 19. august fra kl. 8.00.
Omfotografering er den 23. september fra kl. 8.00.
Bogaflevering for 9. Årgang:
Der er bogaflevering onsdag d.22. juni i lokale 30 i tidsrummet 7.45-9.15.
ALLE ØNSKES EN GOD SOMMER.
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HÅNDARBEJDE OG BILLEDKUNST I D3
Vi startede med at tegne og male personer i f uld størrelse. Og det endte ud i at vi tegnede os selv
på et stykke stort papir, og malede os selv. Så skulle vi lave det samme bare i stof, da billedkunst
sluttede og vi skiftede over i håndarbejde. Men for at vi kunne lave i sto f, skulle vi tage sykørekortet. Vi startede med at lærer at tråde en symaskine, hvilket var besværligt!. Og så skulle vi lære at sy på en symaskine, og når man først kom i gang, gik det let nok  Da vi bestod sykørekortet, kunne vi komme i gang  Vi hjalp hinanden med at tegne vores kroppe op, på et stykke stof,
i 2 lag stof. Derefter skulle vi lave mønstre til vores tøj, af os selv, og tegne det op så det passede
med vores stof kroppe. Tøjet klippede vi ud, og bagefter syede vi det på stofkroppene. Derefter
malede vi kroppene f ærdig, altså armene og ansigtet. Der var mulighed for at lave tryk på vores
tøj eller en tatovering på kroppen  Så skulle vi til at sy for og bag kroppen sammen. Kroppen
blev fyldt ud med avis, og nogen malede hatte på hovedet  Nogen af os, arbejdede sammen i
grupper, to og to og hjalp hinanden, så det gik lidt lettere.  Så når vi havde gjort alt dette, skulle vi udstille det på Biblioteket  Det der skulle udstilles var papir kroppen, som vi startede med,
og stof kroppene, som vi sluttede med. Det var helt vildt spændende og man lærte da, at styre en
symaskine, hvilket kan være nyttigt.
Josefine, Stjerne, Jonathan, Mads, Simon, Jonas

”DET GODE SPROG” ET OPLÆG
Onsdag d.25. maj holdt Gry Bastiansen, pædagogisk konsulent ved Vejen kommune, et oplæg om
det gode sprog til forældremødet i SFOèn. Hvad skal man finde sig i? Hvor går grænsen? Gry fortalte bl.a. om børns vilkår i dag. Ny forskning viser, at børn fra de bliver født til de går ud af skolen opholder sig 25.000 timer udenfor hjemmet omgivet af mange forskellige voksne med mange
forskellige holdninger. Og den store verden med mange f orskellige medier eks. Facebook og andre
netværk som dagens børn vokser op med, skal vi voksne lære dem at omgås. At arbejde med det
gode sprog er et fælles problem, som skole, SFO og forældre skal samarbejde om. Må man sige
møgf isse, når de gør det på TV? Hvornår er det i orden at bruge dette sprog? Hvornår bliver du
ramt? Var spørgsmål Gry kom ind på. Når grimt sprog bliver til mobning er der et problem! Gry
sluttede sit oplæg med at komme med 10 gode råd til, hvordan forældrene kan være med til at
skabe tryghed og god trivsel i skole og SFO. Forældrene er det allervigtigste i et barns liv, og de rfor er forældrene afgørende for om noget skal lykkes.
Der var flere end 80 tilmeldte forældre, pædagoger og lærere, som lyttede til det spændende oplæg.
Lone Fokdal
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MUSIK I E1A
Vi har arbejdet med ryt menoder det seneste tid. Det hele startede med en historie om en indianer
familie, hvor der var en høvding som hed DAH. Han havde du døtre, som var tvillinger. De hed DI
og Di. Dah stod altid alene og slog et slag når vi så på ham, hvorimod Di og Di slog et slag hver,
som det blev til to slag. De vi gjorde var at tage billeder af elevene, hvor de henholdvis stod en eller to på billedet.Vi udskrev billederne. Billederne blev brugt til at træne ryt mer med. Når de så en
person skulle de sige DAH og slå en gang, når de så to personer skulle de sige DIDI og slå to ga nge. Som tiden gik blev billederne skiftet ud med noder. De kan nu spille efter noder i D1 og sige
nodens værdi. Takke været historien om indianerne.

LEJRSKOLE I 6.B
Vi skulle mødes tirsdag morgen oppe ved banegården, da vi havde sagt farvel til vores forældre,
gik turen mod Skagen med tog. Vi kørte i lang tid og vi kom der op om eftermiddagen, da vi ha vde pakket ud skulle vi ud og se to af Skagens kirker, ved begge kirker var vi rundt at se gravst enene. Om onsdagen var vi på museum og bagefter var vi på bunker museum der så vi hvordan
Skagen så ud under anden verdenskrig. Bagefter var vi på grenen og der var LANGT at gå men
der var smukt. Om aftenen var vi ude at bowle det var rigtig hyggeligt og bagefter kom vi hjem til
pizza og sodavand. Om torsdagen var vi på Skagen by og egnsmuseum det var spændende at se
hvordan de levede i Skagen for 100 år siden. Bagefter var vi inde i Michael og Anna Anchers hus
det var også spændende at se hvordan de boede. Om aftenen var vi ude at se den tilsandede ki rke, det var spændende at høre hvordan den blev sandet til, og på vej hjem fik jeg plukket den
sjældne Skagens rose. Om fredagen skulle vi hjem med tog og med bus det sidste af vejen. Det
var dejligt da man så skiltet med Holsted, men det var endnu mere dejligt at se ens familie igen
efter at have været væk fra dem.
Min mening:
Det var hyggeligt for vi hyggede os hele tiden og vi morede os, og det var spændende at høre om
alle tingene, for der var osse noget man ikke vidste i forvejen.
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LEGEPATRULJE.
Vi er 14 elever på Højmarkskolen som er legpatruljeelever, som alle er fra syvende. Vi leger med
børnene fra 0-4 klasse. Om vinteren er vi i gymnastiksalen & om sommeren er vi ude at lege. Vi
leger stafetter, spiller boldspil, og har fri leg. Vi synes, det er rigtigt sjovt at lege med børnene,
selv om det nogle gange er en udfordring. Vi har været ude for at børnene er blevet sure og ikk vil
høre efter, men de bliver hurtigt gode igen! I starten af skole året var vi i Brørup, sammen med
en masse andre legepatruljeelever fra hele Vejen kommune. Vi hyggede os alle rigtigt meget, og
lærte en masse gode lege, som vi har brugt. Den første Juni er der Legeevent -dag i Brørup. Her
skal vi lege med legepatruljeelever fra hele kommunen.
Emilie & Emma
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FORÅRSEMNE I SFO
Det emmer af forår i SFO. I uge 18 startede et emne om netop ”FORÅR”. Børnene har sået blo msterfrø og skud, de har fundet i naturen. Der er også blevet plantet forskel lige, bønner og løg.
Dette er der kommet en fin udstilling ud af, som kan ses i f ællesrummet. I løbet af ugen kom der
flere og flere spirer til syne i planteværkstedet og i glasmontrene. Der blev udstillet karse og dø vnælder. Det var sejt at lave forsøg med døvnælder. De ligner til forveksling brændenælder, men
kan røres uden at brænde sig og så rejser de sig lodret, hvis du ligger dem vandret i en tallerken
med vand. I f ællesrummet er der også et billedgalleri, med børnenes egne billeder af en smuk
forårsdag på ”Jorden”. Alle var meget optaget af at fange friske forårstegn med kameralinsen, der
blev også taget nogle gode selvportrætter og andre sjove billeder. Se på opslagstavlen ved udsti llingen!

Førskolen har også arbejdet med samme emne. To grupper har skiftevis været på ”Jorden”, for at
finde insekter og planter. Børnene har nærstuderet de friske nyudsprungne blade og sammenli gnet dem med billeder, for at finde ud af hvad de hedder De har bygget mini-terrarier, lært om insekternes navne og tegnet flotte billeder af dem. Førskolen fortsætter med natur forløbet på ”Jorden” som en fast ugentlig aktivitet.
Nadia SFO

KAPTAJN KLO
Torsdag den 26. maj var 0. – 2. årgang til Kaptajn Klo st ævne i Bække. Her er hvad 1. årg. har
oplevet: Vi kørte i bus. Der var mønstring først. Alle ret – honnør – rør. Der var mange aktiviteter.
Vi spillede binko – banko, så dyr gennem en kikkert, legede tik, spillede fodbold, løb stafet efter
hajer, gik planken ud, tegnede, spiste madpakker, dåsekast, sloges med sværd, sang en sang, legede på legepladsen, tovtrækning, legede alle mine pirater kom hjem, sprang buk og ventede
godt trætte på, at bussen skulle komme og hente os. Vi har haft det sjovt samme n med mange
andre børn.
1.årg.
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Næste nummer af ” KONTAKT” udkomme r de n 1. septembe r. Artikler og andet stof e r
meget velkomme nt og kan afleveres på skolens kontor eller til klasselæ rere n senest den
29. august.
FK
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