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Casper

Skolelederen skriver

Jeg håber, I har haft en god efterårsferie med aktiviteter og oplevelser for hele familien. Motionsdagen før efterårsferien,
hvor 0.-3. klasse varmede fælles op og løb omgange i Hedehusene Idrætspark sammen med store-gruppen fra
Læringshusets dagtilbud, 4.-6. klasse løb omgange i Hedeland og 7.-9. klasse dystede i forskellige aktiviteter ved det tidligere
Charlotteskolen, var en super god dag med trivsel og bevægelse i centrum og masser af frisk luft.
Indskrivningen til førskolen og kommende 0. klasse er åben frem til uge 3. Kender I nogen, som har børn, der skal starte i 0.
klasse til sommer, er I som altid velkomne til anbefale os. Alle forældre med børn til kommende 0. klasse er inviteret til
åbent læringshus 9. november kl. 16.30-18.00. Det er uden børn og ganske uforpligtende at deltage. Forældre uden for
skoledistriktet er også velkomne.
De penge som byrådet havde afsat til den tomme grund ved siden af Læringshuset, er langt om længe ved at komme i spil.
Der er blandt andet lagt et grusunderlag, som jævner ud, der er kommet et par containere op til opbevaring af forskellige
ting og Charlottekvarteret har doneret deres boldbane lavet af europapaller. De ekstra kvadratmeter udeareal kan blandt
andet tages i brug i pauserne og undervisningen og i SFO- og klubtid.
Derudover kan jeg nævne, at jeg er blevet valgt som formand for skolelederforeningen i Høje-Taastrup Kommune, og at I
derfor vil kunne se mig udtale mig på vegne af alle skoleledere i kommunen.

Nyheder
RUNDVISNING AF NOHRCON

MOTIONSDAG 0.-9. KLASSE

4. okt. viste arkitekterne bag Læringshuset Nohrcon rundt i huset (link)

14. okt. deltog alle elever i motionsdagen (link)

INTERNATIONAL LÆRERDAG

AKTIV SFO I EFTERÅRSFERIEN

5. okt. fejrede vi vores dygtige lærere og pædagoger i forbindelse med
International Lærerdag (link)

Børnene i SFO deltog i forskellige ture og aktiviteter i efterårsferien (link)

SMÅVILDTSJÆGERE, LEGO & NØGLERINGE 3. KLASSE

26. okt. startede 1. klasses projekt om traditioner med besøg af Sanne,
afdelingsleder for 0.-3. klasse (link)

5. okt. færdiggjorde 3. klasse deres nøgleringe (link) Og tidligere var de
småvildtsjægere i Det Grønne Loop og de løste kø-problemer med LEGO
Education (link)

MUSIK 2.C
6. okt. stod den på sang og bevægelse i 2.C i musikmotorik (link)

KICKOFF-EVENT 1. KLASSE

POLITIBESØG 0. KLASSE
26. okt. besøgte lokalbetjenten 0. klasse (link)

2. VERDENSKRIG-PROJEKT 6. KLASSE
27. okt. præsenterede 6. klasse deres projekt om 2. verdenskrig (link)

4. KLASSE BESØGTE TYRKISK KULTURFORENING HEDEHUSENE
6. okt. besøgte 4. klasse Tyrkisk Kulturforening Hedehusene (link)

FÆLLESSAMLING 0.-3. KLASSE
7. okt. var der fællessamling for 0.-3. klasse (link)

5. KLASSE VISTE GURLI OG TOVE RUNDT
7. okt. blev Gurli på 85 år og Tove på 96 år vist rund af en gruppe fra 5.
klasse i forbindelse med deres projekt om den gode by Hedehusene (link)

Projekt-præsentation 7. klasse

ÆBLEMOST & KUNSTNERBESØG MED SKOLEHAVEN

LÆRINGSMILJØ-PROJEKT 7. KLASSE

7. okt. blev der mostet æbler af en gruppe drenge fra 6. klasse i Skolehaven
(link) Og 13. okt. besøgte de den lokale kunstner Torben for at lave en
kompasrose af keramik (link)

FREMTIDENS HØJEHUSE-PROEJT 4. KLASSE
11. okt. præsenterede 4. klasse deres projekt om fremtidens højhuse (link)

CHARLOTTEKVARTERET DONERER BOLDBANE
12. okt. blev Charlottekvarterets boldbane af paller leveret og samlet (link)

Motionsdag

Gyserkælder 0.-3. klasse

28. okt. præsenterede 7. klasse deres projekt om det fysiske læringsmiljø i
deres afdeling (link)

GYSERKÆLDER FOR 0.-3. KLASSE
28. okt. var der tur i gyserkælderen med Lars, Tine og Rasmus fra SFO’en,
for 0.-3. klasse (link)
Vi sletter vores opslag på Facebook efter 1 år

