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KALENDER FOR MAJ:
Mandag 02
Tirsdag 03
Onsdag 04
Torsdag 05
Søndag 08
Mandag 09
Tirsdag 10
Onsdag 11
Torsdag 12
Tirsdag 17
Torsdag 19
Fredag

20

Søndag 22

Mandag 23
Tirsdag 24
Onsdag 25
Torsdag 26
Fredag

27

Søndag 29
Mandag 30
Tirsdag 31

Skriftlige prøver 9. klasser: Dansk, skriftlig fremstilling.
Skole-hjem samtaler 2.a.
Skriftlige prøver 9. klasser: Dansk, retskrivning.
Dansk, læsning – FSA.
Skriftlige prøver 9. klasser: Matematiske f ærdigheder og
Matematisk problemløsning.
Skole-hjem samtaler 2.a.
Konfirmation 7. kl. Åstrup Kirke.
Skole-hjem samtaler 5.a.
Skole-hjem samtaler 4.b.
Skriftlig prøve 9.b: Biologi.
Skagen-aften 6.b + forældre.
Skriftlig prøve 9.a og 9.c: Geografi.
Skole-hjem samtaler 5.a.
Bold og legedag i Vejen 3.ab.
Skole-hjem samtaler D.1.
Udeidrætsdag 9. kl..
Skolekoncert for mellemt rinet.
Store bededag.
Konfirmation 7. kl. Holsted Kirke.
Konfirmation 7. kl. Føvling Kirke.
Konfirmation 7. kl. Stenderup Kirke.
Konfirmation 7. kl. Hovborg Kirke.
Konfirmation 7. kl. Sct. Peders Kirke.
7. kl. har ”BLÅ” mandag.
Trivselsdag 6.b.
Foredrag med Gry Bastiansen ”Det gode sprog”, for forældre i fase 1, SFO.
Forældremøde i SFO.
”Kaptajn Klo” 0.ab, 1.ab og 2.ab.
Hyttetur til Givskud Zoo 3.a.
Hyttetur til Givskud Zoo 3.a.
Sidste skoledag for 9. klasser inden mundtlige prøver.
Bornholm 6.a.
Bornholm 6.a.
Mundtlige prøver: 9.a engelsk, 9.b historie og 9.c tysk
Bornholm 6.a.
Mundtlige prøver: 9.a engelsk, 9.b historie og 9.c tysk/historie
Skolebestyrelsesmøde.
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PÅ FORSØGSBASIS SENDER VI F RA 2.MAJ ALLE ELEVER I 3.-6. KL. UD I BEGGE F RIKVA RTERER.
HILSEN AF DELINGEN

OPRY DNING
Alle klasser er selv ansvarlige for, at der bliver ryddet op. Jo pænere vores undervisningsmiljø t ager sig ud, des bedre får vi det med at være her. Som bekendt bliver lokalerne ikke gjort rene,
når der ikke er ryddet op. Lokalerne kan være slemme at komme ind i. Derfor, sørg for at få ryddet op hver dag!
Erling Glitrup

JIM HØJBERG
Torsdag d. 31/3 2011 var hele 3. Årgang i gymnastiksalen for at se Jim Højbergs lille show. Han
fortalte en God historie om hvordan han blev deketiktiv. Så præsenterede han nogle af hans b øger fx. Roger og Åge, og den læste vi i klassen. I billedkunst tegnede vi tegninger til Roger og Åge
historien. Vi syntes det var en god historie, det skal Jim Højberg have ros for, og i år har han 30
års Jubilæu m, og han fortalte han fik en meget stor buket blomster. Han har også skrevet 46 b øger. Han startede med at skrive bøger da han var 27 år. Og han har været i radio som agent
3.2.1. Bang. Nu arbejder han på Vejle bibliotek. Han er født i Fredensborg 1953. Da han var et
halvt år flyttede familien til Rønne på Djursland. Videre flyttede de til Koldby i Thy da Jim var 7 år.
Jim Højberg er en god forfatter.
Ditte Grosen
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BROBY GNING I 8. KLASSE
Jeg var på Esbjerg gymnasium de første to dage. Jeg synes det var rigtig godt. På gymnasiet kan
man bare være sig selv. Der er ikke nogle typer, som bliver behandlet anderledes end andre. L ærerne var søde og man lærte på en helt anden måde end i folkeskole n. Det var sjovt at prøve noget anderledes. Vi havde et helt andet fag, nemlig italiensk, det var rigtig sjovt at lære et nyt
sprog. Jeg var på Vejen handelsskole og Handelsgymnasium de to sidste dage. Det var også
spændende. Det var meget anderledes end gymnasiet, man har også en helt masse andre fag fx
organisation, hvor vi skulle lave vores egen café. Det var også rigtig sjovt. Her var lærerne lige så
søde som på gymnasiet.
Pe rnille Vesløv 8.a

A-DAG MED FYSIK
Den 27. april har 9.b haft A-dag med fysik fra klokken 07.45 – 12.30. Det har været meget fasc inerende og meget spændende. Jeg synes selv, at jeg har lært mere end i de normale fysiktimer.
Vi har lavet nogle forsøg med alkohol og alkoholer. Vi har f.eks. skulle varme en halv øl op, så a lkoholen fra øllen kom over i et andet glas. Vi skulle også lave et forsøg med noget vat og noget
husholdningssprit blandet om med vand. Vi skulle opt ænde vattet som lå i den lille porc elænsskål
sammen med husholdnings sprittet, som var blandet om med vand. Bagefter skrev vi en disposit ion til emnet alkohol.
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A-DAG I 2.B
Vi har lavet vindvogne. Vi byggede vores vindvogne af mange forskellige slags genbrugsmaterialer, som vi samlede sammen hjemme og tog med i skole. Vi lærte, at man kan bygge vogne, som
kan køre med vindens kræfter. Vi fandt ud af, at det var svært at få en vogn til at køre. Det var
der mange grunde til f x nogle vogne var for tunge, andre vogne var for lette og nogle sejl var for
små. Vi fandt også ud af, at det er vigtigt, at hjulene skal kunne køre rundt. Derfor måtte vi hele
tiden prøve dem af, så vi kunne gøre dem bedre. Vi nåede ikke at få alle vogne til at køre . Vi kan
godt tænke os at prøve at bygge nogle nye vindvogne igen om nogle år. Det var stovt og spændende at bygge dem, og vi f ik lært en masse.
2.b
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FØRSKOLE I SFO
Fredag d. 1. april mødte 42 glade og forventningsfulde børn op i SFO. Der var kaffe på kanden og
personalet bød velkommen til både børn og forældre. En ny og udfordrende verden har åbnet sig
for børnene efter de er blevet ” smidt ud” af børnehaven. Børnene har travlt med at lære deres
nye hverdag at kende, nye regler og rutiner, nye kammerater og nye voksne. Førskolebørnene
bringer liv i SFOén hele dagen. Her er leg i f ællesrum, SFO- Basis og på legepladsen. Førskolebørnene vil i den kommende tid lave aktiviteter i 2 grupper, som sammensættes tilf ældigt. Små
skriftlige opgaver, svømning, naturforløb på jorden, regellege i Basis, i gymnastiksalen og i M edius, samt frikvarter skal være med til at vænne børnene til en hverdag i skolen.
Nadia SFO

A-DAGENE I 5.B
Onsdag: Vi skulle lære noget om sol systemet. Vi spilede en form for vendespil, hvor vi f.eks.
skulle finde Mars på et billede og finde navnet til og info om den, vi havde også nogen kort hvor
der stod en masse om planeterne hver planet havde vær sit kort, det var meningen at man skulle
se hvem der havde det højeste tal.
Torsdag: vi var på Jels Planetarium hvor vi så en masse billeder inde i Planetariumet . Vi lavede
også vores helt egne solure når vi havde pause kunne vi lave en masse ting bla blande sig selv
med en ven, se på planeter. Spille nogen spil med lysstråler og morsekoder. Det var nogen gode
dage.
Helena og E milia
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0-3. KL HAR HAF T SKOLEFEST
Vi mødtes først i klasserne til f ællesspisning. Herefter var der forskellige aktiviteter. ”Hvem kan
slå et søm i med f ærrest slag?” Rekorden i 2.a fik Malthe med 6 slag. Man kunne også være med i
en DUPLO konkurrence, og i ”løb med æg” kunne man vinde chokolade slikpinde. I ”dåsekast” klarede Lucas 2.a, at vælte alle dåserne med kun 2 kast. I SFO basis kunne man få brændt ene rgien
af til ballondans og limbo. Ny energi kunne hentes i slikboden. Alt i alt synes vi det var en god og
hyggelig aften.
2.a

.
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Næste nummer af ” KONTAKT” udkomme r den 1. juni. Artikler og a ndet stof e r meget
velkomme nt og kan afleveres på skolens kontor eller til klasselære ren senest den 27.
april.
FK
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