NYHEDSBREV - OKTOBER

Hedehusgårdens Rideklub

Vores by - Vores hus

Hedehushallen

Tårnfalken

Skolelederen skriver

Baldersbrønden

Nyheder

FØRSTE UGE I LÆRINGSHUSET
Juhu - så kom dagen - indflytningen i vores spritnye hus er en
realitet!!! Og den 3. november er der officiel åbning fra kl. 1012.30 med gæster og fra kl. 13.00-15.00 med forældre.
Det skal ikke være nogen hemmelighed, at det er en kæmpe
opgave at pakke to skoler ned og ud, samtidig med at
skoledagen kører videre. Derfor løber vi rigtig stærkt hele vejen
rundt for tiden, ligesom vi har gjort det de sidste uger - og det
kommer vi nok også til nogle uger endnu, før vi er helt på plads.
Der skal i den forbindelse lyde en kæmpe tak til alle, og en stor
tak til jer forældre for jeres store forståelse og tålmodighed.
Selvom der er mange ting, som skal falde på plads, og
omgivelserne er helt nye, så skal vi nok komme gennem det
hele. Bare tænk på alt det, vi allerede har opnået sammen.
Derfor er det også ekstra vigtigt, at vi viser hensyn og hjælper
hinanden her i starten. Følelsen af en helt normal hverdag skal
nok vende tilbage igen.
Vi opfordrer til, at alle overholder de til enhver tid gældende
trafikregler og sænker farten ekstra til og fra Læringshuset. Vi
håber, at dem som har mulighed for det, går eller cykler til
Læringshuset. Du kan ankomme via Det Grønne Loop, som er
stisystemet, der forbinder Nærheden med resten af
Hedehusene. Hvis du ankommer i bil, opfordrer vi til at køre i
god tid og anvende Læringshusets P-plads ved Skolebakken
eller Læringshusets P-kælder. Bemærk vejen, Remisen, til Pkælderen og væk er ensrettet.
Vi glæder so til at vise vores nye hus til jer.

Hovedgaden

ROLLESPIL & PROJEKT I SFO’EN
Der er blevet spillet rollespil i SFO'en og projektet omkring
Fremtidens SFO er afsluttet (link)
8. KLASSE I GRAND TEATRET
8. klasserne så deres kortfilm i Grand Teatret (link)
NØGLERNE TIL LÆRINGSHUSET
4. okt. fik Høje-Taastrup Kommune nøglerne til
Læringshuset af BAM Danmark, som har bygget skolen (link)
1. KLASSE FIK BESØG AF ASK
Elever fra 1. klasse fik besøg af Ask, som er blind (link)
DYREHANDLER-PROJEKT I 2. KLASSE
2. klasse har arbejdet med deres dyrehandler-projekt (link)
NOSTALGI & HISTORIE
Vi fandt lidt af hvert i forbindelse med flytningen (link)
TRAVLHED FØR FERIEN
Der blev løbet stærkt hele vejen rundt op til ferien (link)
MOTIONSDAG
Vejret klarede op 15. okt. og alle deltog i motionsdagen (link)
VESTEGNS-VIKINGER PÅ NATIONALMUSEET
8. klasse formidlede vikingetiden på Nationalmuseet i
forbindelse med kulturnatten 15. okt. (link)

Casper

Sæt kryds i kalenderen

● 3. NOV. - Åbning af Læringshuset
Kom til officiel åbning af Læringshuset. Det bliver et
eftermiddagsarrangement for forældre. Kl. 13-15.

● 25. NOV. - Festival (skoledag)
Festivalerne i Læringshuset tæller som en skoledag - det vil sige
at det er obligatorisk at deltage for eleverne. Festivalen er et
slags åbent-hus-arrangement, hvor eleverne præsenterer nogle
af deres projekter for hinanden, forældre, gæster og
samarbejdspartnere. Kl. 14-17. Nærmere program følger.

● 31. MAR. - Festival (skoledag)
Festivalerne i Læringshuset tæller som en skoledag - det vil sige
at det er obligatorisk at deltage for eleverne. Festivalen er et
slags åbent-hus-arrangement, hvor eleverne præsenterer nogle
af deres projekter for hinanden, forældre, gæster og
samarbejdspartnere. Kl. 14-17. Nærmere program følger.

FØRSTE DAG I LÆRINGSHUSET
Første dag i Læringshuset, 25. okt., var med byggekasser og
usamlede møbler - festen er 3. nov. (link)
BESTYRELSEN I LÆRINGSHUSET
Første skolebestyrelsesmøde i Læringshuset, 27. okt.,
startede med en rundvisning (link)
INFOMØDE OM KOMMENDE 0. KLASSE
23. nov., kl. 17-19, afholder Læringshuset informationsmøde
for forældre med børn til kommende 0. klasse (link)
I PRAKTIK HOS BORGMESTEREN
8. klasse var i praktik i uge 43 og Ann-Kathrine fra 8.I var i
praktik hos borgmester Michael Ziegler (link)
HALLOWEEN-DAG I 1.,2. & 3. KLASSE
29. okt. var der Halloween-dag med opgaver og aktiviteter for
eleverne i 1., 2. og 3. klasse (link)

