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Kære forældre

Næsby, december 2019

Kommende Forårs-SFO
Vi har nu fået tilmeldingerne til næste års årgang. I alt 39 børn, dvs. to gode klasser.
Valg på skolens bibliotek 27.11.
”Næsby Bestemmer” har nu afholdt valg på vores skole og i Næsby Hallerne. Der var en rigtig god
tilslutning på 5,7%. Det lyder måske ikke af meget, men andre lokalvalg har haft 1-2%, så vi kan godt
være tilfredse. Rigtig mange af vores børn over 10 år deltog og fik dermed lov til at snuse til en
demokratisk valgform. Der var 10 idéer opstillet. De tre idéer, som fik flest stemmer, var vores Lea,
som stillede op med GPS-spøgelsesjagt, og elevrådet, repræsenteret ved Alexander, Emil og Magnus,
som stillede op med strandfodbold og den tredje idé var NERF, repræsenteret ved en af vores fædre.
I kan læse mere på Næsby Bestemmers Facebookside. Der bliver mange spændende aktiviteter i
Næsby det kommende år.

Juleklippedag
Fredag den 29.11. havde vi klippedag. En dag, hvor klasserne hyggede, pyntede, trænede
finmotorikken ☺ og var sammen. Der var den sædvanlige konkurrence om at pynte døren til
klasseværelset, hvor elevrådet går rundt og er dommere mandag, og hvor der er præmier til de to
flotteste døre. Det er en vanskelig opgave, da alle går op i det, og vi har nogle meget flotte døre i
december. Vi startede dagen med fællessamling for alle, med julesange, så stemningen var julet og
æbleskiver etc. var også en del af programmet.
Skønt, at så mange forældre og bedsteforældre satte dagen af til at være med og hjælpe til!
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De sidste to dage før juleferien
Onsdag den 18. og torsdag den 19.12. bliver lidt anderledes dage:
Begge dage er fra 8.00-13.15 og derefter er SFO og SFO2 åben. Grunden til, at vi har to anderledes
dage før jul er, at vi skiftes med Kroggårdsskolen til at være i kirke den sidste eller den næstsidste dag
før jul og i år har vi næstsidste dag. Derfor bliver onsdag den dag, hvor vi har juleafslutning med
kirkegang og julebingo for hele skolen. Da vi jo ikke kan forsvare fagligt at bruge to dage på
juleafslutning, er torsdag ikke afslutningsdag, men en anderledes dag, hvor lærerne fordeler timerne
anderledes end andre torsdage. De enkelte klasser giver besked om, hvordan dagen bliver. Der bliver
fagligt indhold, men i hvert fald for de fleste klasser på en anden måde end almindeligt skema. Den
sidste dag før jul er børnene jo i julestemning – uanset om vi skal i kirke og spille bingo, så derfor laver
vi skemaet om, så det forhåbentligt bliver både fagligt og hyggeligt.
Fællesskab
Skolens kæphest er fællesskab, både fagligt og socialt fællesskab. Alle, både børn, unge og voksne,
har brug for fællesskab. Lektor Hans Henrik Knoop fra DPU forsker for tiden i elevernes fællesskaber
og trivsel i skolen og han fortæller bl.a.:
-

Fællesskaber er livsvigtige. Vi er afhængige af hinanden. Vi reagerer voldsomt på at være
udenfor, så vi søger fællesskaber
Hvis vi ikke er i et fællesskab, så er vi bange. Når man er bange, er det svært at lære. Det føles,
som om der er fare på færde. Hvis man er helt alene eller føler sig mobbet, så fylder det alt.
Både fællesskab og frihed er vigtige for trivsel. Et godt fællesskab fremmer individets frihed.
God frihed er kendetegnet ved ansvarlighed. Man bruger friheden til at tage vare på
fællesskabet fremfor at være egoistisk
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-

Der er kun godt at sige om at styrke fællesskaber.

Derfor er det så vigtigt, at vi – skole og hjem – hjælper børnene med at være en aktiv del af
fællesskabet.
Facebook og ny hjemmeside
I forbindelse med overgangen til Aula har vi lavet en ny hjemmeside, som I kan tilgå. Den gamle fjernes
snart helt. På hjemmesiden vil I f.eks. kunne se skolens/bestyrelsens principper og forskellige
kontaktinfo. Den er stadig under opbygning, men det lovpligtige er på og så bygger vi den op derfra.
Desuden er vi i gang med at oprette en Facebookside for skolen, hvor I vil kunne se billeder og opslag
om skolens dagligdag – det er på vej …
Juleferien
Juleferien første dag er fredag den 20.12. og første skoledag efter juleferien er torsdag den 2.1.
SFO’ens åbningstid kan ses på SFO’s side, husk tilmelding, hvis I har brug for SFO’en.
Med ønsket om en rigtig god juleferie og et godt nytår til jer alle!

Med venlig hilsen
Berith Bonnesen
Skoleleder
bereb@odense.dk
30 33 43 42

