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Fra elevrådet
I denne uge har vi startet vores nye elevråd op på skolen. Der er blevet valgt 2 medlemmer og 2
suppleanter hver fra 4./5., 6./7. og 8./9. klasse – så elevrådet består af 6 medlemmer og 6
suppleanter. Vi har holdt det første møde i dag, og det var nogle forventningsfulde og meget
engagerede elever, der glædede sig til at komme i gang med arbejdet. I dag har vi mest haft
fokus på at lære hinanden at kende og snakke om, at vi kan komme på ”kursus” i næste uge,
hvor Danske Skoleelever (dem kan man tjekke ud på www.skoleelever.dk) holder intro- og
hyggeaften på Skipper Clement Skolen. Her er der også mulighed for at møde en masse andre
”elevrødder”, og det er en god mulighed for sådan et nyt hold som os. I kommer til at høre
meget mere fra os og det arbejde, vi skal i gang med.
Mange hilsner fra hele elevrådet og Line

Elevrådsmedlemmer og suppleanter

Fra venstre: Oscar, Vilfred, Julian, Felix, Ida, Silke

Kære forældre til SFO-børn
Vi har i denne uge hygget os og snakket om, hvad de har lavet i efterårsferien. Derudover så har
vi brugt en del tid på at samle blade og tegne det flotte træ, som kan ses på billedet.
Nu har vi vidst os trukket spændingen, med hensyn "hemmeligheden", længe nok.
Den store hemmelighed er, at vi holder en allehelgens uge I SFO'en i næste uge (44). Der
kommer til at være nogle fede aktiviteter i løbet af ugen. Om fredagen slutter vi vores uge af
med en rigtig (u)hyggelig allehelgensdag.
Ugen kommer til at forløbe således:
Mandag: her skal vi lave pynt, som skal pynte i SFO'ens.
Tirsdag: Her laves der græskarmænd.
Onsdag: skal vi lave ting af kastanjer, såsom kastanjedyr og
edderkopper.
Torsdag: Her skal lokalet pyntes, laves suppe og bage kage til fredag.
Fredag: Her afholdes allehelgensdag. Vi skal lave en masse sjove
aktiviteter/lege, nyde suppe og bagværk og hører historien om
allehelgen som højtidelighed.
Vi har lige tre ønsker til jer forældre:
1: Vi vil påskønne at jeres børn ikke kommer i kostumer.
2: Hvis nogle har nogle kastanjer derhjemme, så må de meget gerne medbringes til onsdag.
3: Vi forventer at vores allehelgensdag(fredag) er færdig kl. 15:30. Det er blot for information,
I må selvfølgelig gerne hente jeres børn inden og vi lukker som normalt :)
VI glæder os meget til næste uge.
VI ønsker alle en formidabel weekend.
Kærlig hilsen Mette, Nanna My og Hrolf

Kære forældre i BH. /1. klasse
Så er første uge gået efter ferien. Vi har startet en ny periode,
hvor vi lærer om værdien af tallene 1-12 og romertal. Vi har
det bare så sjovt mens vi hører fortællinger og finder tallene
der i. Vi klapper, hopper og stamper tallet, vi tegner og skriver
tallet på forskellige måder. Vi er også næsten færdige med
vores strikkepinde og vi glæder os til endelig at begynde
at strikke i næste uge.
Jeg ønsker jer alle en dejlig
weekend.
Kærlig hilsen Naja

Kære forældre i 2./3. klasse
I denne matematik periode hører klassen om grundlaget for indførelsen
af metersystemet. Vi hørte først om favn og børnene målte omkredsen af
salbygningen i favn. Dermed kunne vi bruge vores egen krop til at måle
med og lære målene fra gammel tid at kende. Vi arbejder videre med
alen, fod og tomme. Mandag besøgte vi for første gang biblioteket
sammen. Det var rigtigt hyggeligt. Der blev tid til at finde spændende
bøger og tid til at lege. I sidste time tirsdag fulgte hele skolen med i
solformørkelsen.
Torsdag var der fotografering til
skolefoto. Så alt i alt har det været
en begivenhedsrig uge og vi ser
frem til næste uges valg til elevrådet og åben skoledag.
God weekend til alle.
Kærlig hilsen Britta

Kære forældre i 4./5. klasse
Velkommen tilbage fra en forhåbentliglig rigtig skøn ferie.
Klassen er vendt tilbage til en ny periode. Nu skal vi lærer om dyrene. Vi begyndte med at
betragte os selv – hvem er vi? Vi er forskellige individer bestående af lemmer, krop og hoved.
Men det har dyrene jo også, så hvad er forskellen? Mange fine snakke er det blevet til.
Tirsdag var højdepunktet i ugen. Der var delvis solformørkelse, og vi var så heldige at kunne
opleve den, på trods af mange skyer. Det var en stor oplevelse at se elevernes begejstring. Vi blev
klogere på hvad en solformørkelse egentlig er og vi oplevede, hvad komplementærfarver er.
Som alle sikkert ved, er der valgkamp og det har vi taget ind i klassen. Vi skulle vælge
repræsentanter til elevrådet. Valgplakater og taler stod på dagsordenen og i den forbindelse vil
jeg nok mene, at politikerne kunne lære noget af elevernes tone i valgkampen.
I dag, fredag, skal vi en tur på galleri. Det har vi været før og det var en god oplevelse. Jeg er
spændt på at se hvad vi nu kommer til at opleve. Som I kan høre, har det været en begivenhedsrig
uge, men nu er der heller ikke mere at fortælle for denne gang.
Rigtig god weekend til alle.
Venlig hilsen Lone

Kære forældre i 6./7. klasse

Vi er startet på en zoologi periode, dette år handler det om insekter, navnligt bier, hvepse og
myrer. Til det kommer så en masse tillæg i form af læren om planter og frø i sammenhæng med
disse. Tegnetimen blev til en oprydningstime efter ferien, og i
sløjd laver vi skilte.
Dansktimerne går med diktater og små referater. I musik får vi
sunget en masse kendte og nye sange.
Jeg ønsker alle en rigtig god weekend.
Med venlig hilsen Jannick

Kære forældre i 8./9. klasse
Så er vi i gang igen efter en forhåbentlig dejlig efterårsferie, og jeres børn har startet
hovedfagsperiode i historie med Hans Peter. Jeg må snige mig med i timerne ind i mellem, og
suge til mig af alle hans fantastiske fortællinger!
I mine timer vier vi lige nu meget tid til folketingsvalget. Hvad er en regering i det hele taget, og
hvordan bliver man valgt som statsminister? Hvad er det egentlig der foregår med det
sundhedsvæsen? Og den der energikrise? Og hvad betyder det, når politikerne siger “en bred
regering”? Synes I det er en god ide? Og hvorfor snakker de så meget om inflation og topskat og
bureaukrati og psykiatrien og klima og…… Der er mange spørgsmål - med mange forskellige
svar og løsningsforslag - som vi knytter til de klassiske ideologier og de danske partier.
Nu har jeres børn taget en kandidattest, og er på baggrund af resultatet blevet inddelt i to
grupper: en højreorienteret gruppe og en venstreorienteret gruppe. Grupperne er nu
forvandlet til politiske partier! De har internt valgt en
formand/forkvinde/statsministerkandidat og arbejder lige nu på deres mærkesager. I må
ønske jeres børn god valgkamp, og held og lykke i debatterne!
De varmeste hilsener Rikke

Kære forældre i 8./9. klasse
I denne uge har vi i matematik genopfrisket vores
hukommelse vedr. lineære funktioner, da det jo er 3 uger
siden vi sidst har haft matematik. Derudover har vi
arbejdet en smule med at beregne os frem til hældningen
og skæringspunktet kun vha. to koordinater. Derefter blev
det skyfrit nok til at vi sammen med resten af skolen kunne
se den partielle solformørkelse. I den anledning snakkede
vi også i klassen omkring hvad en solformørkelse er.
Venlig hilsen Vidthdyan

