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KONTAKT
ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2010/11 NR.2
KALENDER FOR :
OKTOBER
Fredag 01
Tirsdag 05
Onsdag 06
Mandag 11

Valghold – idræt på golfbanen 7abcd.
Koncert 7abcd.
Klasserådsmøde 7.d.
Skole-hjem samtaler i 0.b.
Skole-hjem samtaler i 8.a.
Tirsdag 12
Skole-hjem samtaler i 0.b.
Skole-hjem samtaler i 8.a.
Skole-hjem samtaler i 8.c.
Onsdag 13
Skole-hjem samtaler i 8.c.
Torsdag 14
A-dag.
Fællesdag for E. og D. klasser.
Legoland E1b.
Fredag 15
A-dag – motionsdag.
Uge
42 Efterårsfe rie.
Mandag 25
Skole-hjem samtaler 6.a.
Torsdag 28
Skole-hjem samtaler i D.1.
Skole-hjem samtaler i 6.a.
Skole-hjem samtaler i 2.b
Fredag 29
Forældrerådsarrangement i 7.b.
TYVERIER I MEDIUS
En konsekvens af om- sig- gribende tyverier af sodavand fra depotet i Medius lukkes der for alle
elever i dag fredag + mandag og tirsdag i næste uge.
Vi appellerer til forældre om at tage emnet op med deres børn, ligesom kl.læ. taler med deres
klasser om det.

SIDEN SIDST
SKOLEÅRET ER I GANG.
Vi er kommet godt i gang med skoleåret.
Vi har på nuværende tidspunkt allerede haft introture for alle 7. og 8. klasser. På trods af en del
regn var humøret i top. 9. årgang har været på en vellykket tur i Berlin.
BUDGET 2011.
Kommunen har sendt budget 2011 til høring på skolerne og i skolebestyrelserne. Det er rigtig glædeligt, at der er lagt op til uændret undervisningtimetal for alle kommunens elever og fastholdelse af midler til elevaktiviteter og undervisningsmi dler.
SKOLEBY GNINGERNE.
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Vi har i øjeblikket håndværkere i arbejde på skolens tage. Inden vinter vil tagene være genne mgået og repareret, hvor det er nødvendigt .
FK

Naturproje kt i SFO.
I september har børn og voksne i ”Fritteren” bl.a. arbejdet med emnet natur.
Projektet forløb over halvanden uge. Den første dag tog alle børnene på bustur til Tirslund plantage. Der var trængsel omkring den store sten, som alle gerne ville prøve at sidde på toppen af. Der
blev også samlet naturmaterialer, som senere i forløbet skulle bruges til kranse. Derudover legede
de og udforskede naturen. En rigtig de jlig dag.

Der var planlagt 4 aktiviteter for børnene i løbet af de to uger. De enkelte grupper skiftede værksted hver dag. Naturværkstederne omhandlede en gå tur omkring Holsted å, hvor turen gik ge nnem majsmarker og forbi rensningsanlægget. Der blev holdt frugtpause på en mark, med udsigt
over åen.
På ”Jorden” blev der lavet kranse og hyldebærsuppe over bål
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Den sidste dag var alle børn på ”Jorden”, hvor de tidligere i projektet havde lavet fælder til dyr.
Der blev afholdt dyrevæddeløb og serveret pølser, brød og salat til alle. En god f ælles afslutning
på et projekt med masser af frisk luft.

A-DAGENE 4. TIL 6. KLASSE.
Først blev vi delt op i hold og så blev vi vist til gruppens værksted. Der var 4 værksteder det ene
værksted var o-løb og det andet var banecykling og det tredje værksted var at vedligeholde cy klen og det sidste var førstehjælp. I o-løbet skulle vi gå ud på nogle poster og svare på spørgsmål
om trafikken og cyklen. I banecykling skulle vi cykle i en bane. I at vedligeholde cyklen skulle vi
vaske cyklen med en brugt tandbørste og en klud, bagefter skulle vi afprøve cyklen. I førstehjælp
skulle vi lære noget om førstehjælp og lave nogle øvelser med førstehjælp. Til sidst kom politimester Markussen og så fik vi at vide, om vi manglede noget på cyklen og bagefter skulle vi have et
skilt, hvis vi havde alle tingene i orden. Det var rigtigt sjovt.
Oliver H. og Jacob W.

HYTTETUREN.
Hej.
Vi er to piger fra Føvling. Vi går i 7. B her på Højmarkskolen . Sidst i august var vi sammen med
vores klasse på hyttetur til Terp. Vi startede med at mødes på skolen, og så cyklede vi til Terp. Vi
var heldige at det ikke regnede, så vi ikke blev våde. Undervejs på turen punktered e Sebastian,
imens vi forsøgte at få Sebastians cykel ordnet, så vi nogle rådyr. Hytten vi skulle være i lå i en
skov. Da vi kom derud viste Jakob f ra 7.c at han kunne hoppe over elleve -tolv personer med sin
cykel, det var ret vildt. Vi spillede også langbold mod 7.c og vi vandt. Efter det skulle vi finde en
plads inde i hytten. Vi var delt op i drenge og piger. Hen af dagen lavede vi nogle aktiviteter, hvor
vi skulle løfte hinanden og hvor vi skulle flytte os rundt på græsplænen med bind for øjnene, hvor
der var en der sagde hvor vi skulle gå hen. Så var der også en hvor vi skulle igennem en forhindringsbane, hvor man var sammen to og to, så den ene skulle føre den anden person igennem
banen, hvor den anden person havde bind for øjnene. Det var lidt svært, men sjovt. Efter aktiviteterne spiste vi aftensmad, der fik vi pitabrød.
Senere hen på dagen spillede vi alle sammen stratego udenfor til det blev mørkt, det var ret sjovt,
men også lidt svært. Om aftenen lavede vi sn obrød og ristede pølser over bålet. Efter det skulle vi
til at sove. Næste dag fik vi rundstykker, cornflakes og havregryn til morgenmad, efter det var der
rengøring. Inden vi skulle hjem kom Nicklas til skade med hånden, det var ikke så godt, så han
måtte på skadestuen og have gips på armen. Igen på vej hjem punkterede Sebastian, så han
måtte frem med pumpen igen. På vej hjem regnede det heller ikke, det var dejligt. Tak for en s uper dejlig tur 7.b.
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Agnete Feldtfos Callesen og Stine Thymann Hansen.
FODBOLD.
Vi havde en dag i uge 37, hvor vi kun spillede fodbold og langbold.
Det var rigtig sjovt, og den smule støvregn, der kom om formiddagen, forhindrede os ikke i at
more os..
Jeg fik i hvert fald den opfattelse, at alle var glade.
Selv var jeg i godt humør hele dagen, og Nicklas Hansen f ra 7. B løb rundt efter bolden med gibs
på.
Det gik rigtig godt hele dagen.
Og langbold var også ret sjovt.
Vejret kunne man heller ikke klage over, solen skinnede det meste af dagen. Det var rigtig hygg eligt.
Sådan en dag er en dag, der styrker sammenho ldet i en 7. årgang.
Selv jeg synes det var en god dag, selv om jeg er elendig til fodbold. Også alle de andre, der a ldrig havde gået til fodbold, virkede ret velfornøjede.
Selvfølgelig var dem, der var gode til fodbold, også glade for sådan en dag. Og i det hele taget
bare dem, der godt kan li’ at spille fodbold.
Man behøver jo ikke være god for at synes, at det er sjovt, men det er selvfølgelig mest sjovt når
man er god.
Til sidst kan jeg ikke sige andet, end at det var ’vold-grineren’ og at vi burde gøre det igen, for efter min mening er det noget alle kan være med til…..
HØST I E-KLASSERNE.

I uge 36-38 har E-klasserne på Højmarkskolen arbejdet tværfagligt med emnet: Høst. Klasserne
har været på tur til en museumsgård for at studere høsten i gamle dage. Senere besøgte de et
moderne landbrug og var også en tur på DLG for at se en stor rapshøst. I klasserne er der blevet
arbejdet med mange forskellige aktiviteter lige fra fremstilling af majsdukker til gelé og blommesaft. I sløjd blev der fremstillet segl og flotte høstkasser. Hele forløbet kulminerede fredag den
24. sep. i en storslået udstilling på skolebiblioteket. Her blev serveret smagsprøver og vist frem.
Der var også en lille konkurrence, hvor besøgende elever kunne gætte på indholdet af små glas
med korn og mel. Vinderen af konkurrencen blev Mia Albert fra 9.b. Præmien er overrakt.
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Næste nummer af ” KONTAKT” udkommer den 1. novembe r . Artikle r og andet stof e r
meget velkomme nt og kan afleveres på skolens kontor eller til klasselæ reren senest den
27. oktobe r.
FK
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