Nyhedsbrev Marts 2022

Skolelederen skriver
Tak for en sjov og lærerig festival til elever og
medarbejdere og tak til alle fremmødte, som var med til at
gøre det hele autentisk. Det var en stor oplevelse at blive
præsenteret for al den viden, som finder sted rundt
omkring i huset, formidlet af eleverne selv. Jeg glæder mig
allerede til vinterfestivalen i november.
Klaus Vestergaard Weitemeyer er stoppet i Læringshuset og
Sencan Altintas er blevet ny viceskoleleder. Der skal i den
forbindelse lyde en stor tak for indsatsen til Klaus i den
vigtige overgangsperiode, som det har været, og et varmt
velkommen til Sencan i hendes nye rolle med større
opgaver og mere ansvar. Det betyder også, at vi nu søger en
ny afdelingsleder for indskoling og SFO.
Selvom det er nyhedsbrevet for marts, så vil jeg tale lidt ind
i april også. 1. april har vi nemlig taget imod lidt under 100
søde og forventningsfulde børn i vores førskole og 4. april
startede de første børn fra Ukraine. Hjertelig velkommen til
jer alle. Det betyder også, at 3. klasse er rykket fra
indskolingen, afdeling A, til mellemtrinnet, afdeling B.

Samarbejdsaftale med Lego Education

Nyheder
REJSE-PROJEKT I 3. KLASSE
3. klasse startede projektet om rejser med kick-off event 1. mar. (link)

BESØG AF UDVEKSLINGSSTUDERENDE I 7. KLASSE
Udvekslingsstuderende besøgte 7. klasse, 2. mar., som en del af
projektet om, hvordan man tager imod en fremmed (link)

ATTRAKTIVT SFO– OG KLUBTILBUD
Efter skole kan vores elever i 0.-3. klasse gå i SFO (link) og Klub i 4.-9.
klasse (link). Her kan du give den gas, deltage i aktiviteter og hygge

LEGO-WORKSHOP I 6. KLASSE
3. mar. deltog 6. klasserne i en LEGO Education workshop (link)

SAMMENKLIP AF LÆRINGSHUSETS BYGGERI
Se et sammenklip fra aug. 2019 til okt. 2021, hvor Læringshuset er
skudt op i Nærheden (link)

OBLIGATORISK PROJEKTOPGAVE I 9. KLASSE
9. klasse arbejde med den obligatoriske projektopgave i uge 9 (link), og
ugen efter stod den på fremlæggelser (link)

Fodbold med Ukrainere LIFE-forløb om stråling

LEGO-workshop

VOKSNE LEGER OGSÅ
9. mar. blev der leget igennem hos lærerne (link)

MYSTERIE-PROJEKT I 5. KLASSE
14. mar. arbejdede 5. klasse med det deres mysterie-projekt (link)

MAKERSPACE PÅ TVÆRS AF ÅRGANGE
5. og 7. klasse deltes om makerspace grov og fin 15. mar. (link)

PENGEUGE BESØGTE 9. KLASSE
9.0 fik besøg af Pengeuge, som finder sted i uge 11 (link)

NYE FORLØB FRA LIFE
17. mar. arbejdede 9.N, 9.O og 9.P med undervisningsmateriale fra
vores samarbejdspartnere fra LIFE (link)

ELEVRÅDSMØDE
17. mar. var der elevrådsmøde for 2.-6. klasse (link)

ASIATISK MAD-TEMA I 5. KLASSE

Video fra festivalen

18. mar. lavede 5.B asiatisk mad i madkundskab (link)

PROJEKT PÅ REERSLEV SKOLE I 6. KLASSE
21. mar. præsenterede eleverne i 6. klasse, som starter i Læringshuset
næste skoleår, deres projekt (link)

HELE VERDEN I SKOLE-PROJEKT I 4. KLASSE
23. mar. arbejdede 4. klasse med projektet hele verden i skole (link)

SKAK-TURNERING I 9. KLASSE
23. mar. startede 9. klasse en skakturnering op i pausen (link)

STOR INTERESSE FOR BESØG I LÆRINGSHUSET
Vi oplever stor interesse fra både ind- og udland for besøg (link) (link)

FORBEREDELSER TIL FESTIVALEN I 0. OG 7. KLASSE
0. klasse havde travlt med at forberede sig til festivalen 29. mar. (link).
Det samme havde 7. klasse (link)

