Nyhedsbrev April 2022

Skolelederen skriver

Nyheder

April går altid ekstra hurtigt, når der er en hel påskeferie
midt i måneden, som det er tilfældet i år. Jeg håber i den
forbindelse, at I har fået spist nogle chokoladeæg og nydt
feriedagene.

FØRSKOLESTART

Tak til alle, som deltog i skolebestyrelsesvalget - både til de
10 kandidater og til alle jer, der stemte. Henrik, Jette, Tina
Huriye blev valgt til bestyrelsen, og Selma, Nicki og Maria
blev valgt som suppleanter. Vi glæder os til samarbejdet.

SKOLESTART FOR UKRAINSKE BØRN

Vi er super glade for alle vores dygtigere lærere og
pædagoger i Læringshuset, og det glædede mig derfor også
at se, at tre af dem var indstillet til Politikens
Undervisningspris 2022. Stort tillykke til Kamilla Vestergaard
fra årgangsteamet i 3. klasse, Jimmi Jensen fra
årgangstemaet i 0. klasse og Kirsten Vestergaard Hansen fra
årgangsteamet i 4. klasse.

6. april blev den officielle skakmester fundet. Tillykke til Musti (link)

Vi oplever stor interesse for vores hus og projektbaserede
undervisning fra både ind- og udland. Derfor bruger vi en
del tid på at holde møder og vise rundt. I denne måned har
vi blandt andet haft besøg af Københavns
Professionshøjskole omkring deres future Classroom Lab på
læreruddannelsen, Isabella Arendt, formand i
Kristendemokraterne, to lærere fra Spanien, som fulgte
vores 3. klasser i en uge, byrådets Institutions og
Skoleudvalg, Skolen i Kødbyen, Ballerup Kommune og
arkitekthuset CF Møller og deres gæster fra Tyskland.

Køb logotøj i netbutikken

1. april startede lidt under 100 børn i førskolen (link)

BESØG FRA SCHWEIZ
1. april kom Tanja Rissle hele vejen fra Schweiz for at besøge
dagtilbuddet i Læringshuset og se resten af huset (link)
4. april tog vi imod de første ukrainske børn i Læringshuset (link)

FIFA-FINALE I SFO’EN
5. april afviklede SFO’en finalen i deres FIFA-turnering (link)

SKAK-FINALE I UDSKOLINGEN
PÅSKETEMA I INDSKOLINGEN
Vi fulgte 0.-3. klasse dagen før påskeferien, 8. april, hvor de var påsketema at spore flere steder (link)

Projekt 4. klasse

Projekt 5. klasse

Projekt 6. klasse

PROJEKT NEXTGEN I 5. KLASSE
8. april igangsatte 5.A og 5.B deres projekt NextGen (link). 22. april
klimahackede de pasta med kødsovs (link). Og 29. april lærte de om
stregkoder til at bekæmpe madspild med Mads fra GS1 (link)

BESØG FRA SPANIEN I 3. KLASSE
Miriam og Fernando, som er skolelærere i Spanien, besøgte 3. klasse fra
19.-25. april (link)

KØREKORT I 6. KLASSE
6. klasse tager kørekort til maskinerne i makerspace (link)

SKOLEMÆLK
I Læringshuset er der mulighed for at købe frisk mælk gennem
skolemælk (link)

PROJEKTFREMLÆGGELSE I 4. KLASSE
21. april præsenterede 4. klasse deres projekt Hele verden i skole til
deres forældre (link)

CPH:DOX-SAMARBEJDE I 8. KLASSE
25. april havde 8. klasse besøg af Lea fra CPH:DOX (link)

BESØG AF ISABELLA ARENDT
27. april besøgte Isabella Arendt, formand i Kristendemokraterne,
Læringshuset (link)

6. KLASSE INDSAMLEDE 1.663 KR. TIL DE ANBRAGTES VILKÅR
28. april afsluttede 6. klasse deres projekt om det at have et godt og
trygt hjem med besøg af Lær for livet og De anbragtes vilkår (link)

Læringshuset samarbejder med Sport 24 Team om salg af
logotøj. Vi leverer logoet og de leverer netbutikken og alt
det praktiske. Her kan du købe fritids- og sportstøj som
for eksempel t-shirts med Læringshusets logo på.

