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Nyt fra Skolen
September
Vi startede selvfølgelig måneden ud med at synge ”Septembers himmel er så blå” til morgensang.
Desværre, så har måneden budt på flere grå dage må man sige. Heldigvis, så har vi haft en dejlig
måned på skolen det til trods. September er også måneden, hvor jagten er gået ind på ænder og
gæs. Det virker til, at særligt nogle store elever har opfanget, at jeg kan snakke en times
danskundervisning helt væk, hvis vi taler om jagt. Det skrues der lidt ned for i oktober.
Vi startede første weekend ud med den årlige arbejdsdag. Der blev arbejdet på højtryk, lørdag, men
også fredag aften, hvor et mindre hold gjorde klar til lørdagens arbejde. Der blev nået utroligt mange
ting på to do listen. Blandt andet, så er der blev malet mange af de steder, hvor der trængte. Sandet
i sandkassen er blevet fornyet, og der blev lagt nyt tag på smedehytten, så den blev klar til emneugen.
Mange tak for jeres arbejdsindsats. Vi nåede desværre ikke projektet med at lægge fliser og rette
skæve fliser. Pedellerne vil gerne samle et hold frivillige, som kan komme og hjælpe med denne
opgave.
I løbet af 3 torsdage blev denne omgangs forældremøder afholdt. Det har været gode møder, og der
var god forældreopbakning i alle afdelingerne.
9. klasse var i uge 38 på lejrtur i København. Det har været en rigtig god og indholdsrig tur. Blandt de
store oplevelser, set med lærerøjne, var rundvisning med Signe Munk på Christiansborg, rundvisning
på Københavns Rådhus og guidet rundvisning på Christiania. De unge mennesker var enige med
lærerne omkring den guidede tour på Christiania var et hit, men deres top-3 hedder: Tivoli, Christiania
og Comedy Zoo. Det vigtigste er selvfølgelig, at de har haft en god tur, og det har de.
Emneugen ”Ånden og hånden” har været en kæmpe succes.
I ugens løb har børnene arbejdet på forskellige værksteder, så både ånd og hånd blev stimuleret.
Der er blevet smedet vævet, snittet, formet og spillet rollespil. Vi startede alle dagene med
morgensang, og som noget nyt også med fortælling. Børnene blev delt på blandede hold fra 0. – 8.
klasse. Det gjorde vi for at styrke det sociale sammenhold på skolen på tværs af klasserne. Det har
fungeret rigtig godt, og det har været skønt at se, hvordan børnene på tværs af klasserne, har
arbejdet sammen og hjulpet hinanden.
De store børn fortjener ros og anerkendelse for den tålmodighed og hjælpsomhed, som de udvist
overfor de mindre børn. Fredag havde vi åbent værksted, hvor alle var velkomne. Skolen var vært
for en bolle plus te og kaffe. Tak, til jer som hjalp med at bage boller. Børnene viste deres arbejde
frem på værkstederne, og vi har udstillet et uddrag af arbejdet rundt omkring på skolen. Dagen har
været meget velbesøgt og besøgstallet har rundet de 100 besøgene i dag. Det er vi stolte af, at der
kan lade sig gøre sådan en helt almindelig fredag indenfor arbejdstiden.
Vigtig besked
Lige som det gik så godt, så er jeg desværre blevet kontaktet af en forælder, som har en vigtig
besked til alle, som har hjembragt nogle af de ting, som er blevet lavet i smedjen. Vi har ikke været
opmærksomme på knivloven. I forhold til knivlovgivningen, så er det ikke tilladt at transportere en
kniv ved mindre det tjener et formål. F.eks. til og fra jagt og fiskeri. I kan læse hele den snørklede
lovgivning her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=179910
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Oktober
Husk, der er skolernes motionsdag fredag i uge 41. Der kommer et forældrebrev med yderlig
information senere. Husk også, at der bliver taget skolefoto tirsdag d. 22/10. Der bliver delt seddel
rundt til børnene inden ferien.
Kalender
På vores hjemmeside kan I nu finde en kalender. Den bliver løbende opdateret af både Lanther og
jeg, så nye arrangementer også bliver ført ind i kalenderen. I forhold til tidspunkter/klokkeslæt i
kalenderen, så kan de godt afvige lidt, idet flere af arrangementerne ude i fremtiden ikke er planlagt
færdigt, endnu.
Link til kalenderen: https://ojf.dk/om-skolen/arrangementer.html
Mvh. Simon

