31. MAJ 2017

Nyhedsbrev maj 2017
Kære alle
Her har I vores første nyhedsbrev, hvor man kan læse om lidt af det, der rører sig på Sydfalster Skole. I
første omgang vil vi fortælle om noget af det, der er foregået den seneste måned, ligesom vi til sidst kort
vil nævne ting, der sker den kommende måned.

Exchanges for ALL
Fra den 4. maj til 11. maj deltog 5 elever fra 8a og 7a i vores internationale samarbejde ”Exchanges for
All”. Denne gang var vi i Reda i Polen, hvor vi var sammen med elever fra Reda og fra Klaipeda i Litauen.
Desuden havde vi fornøjelsen af nogle søde elever fra 8. årgang på Nysted Skole, der deltog sammen
med os, da vi havde ledige pladser.
I det internationale samarbejde samarbejder vi under emnet ”Klimaforandringer”. På denne tur bidrog eleverne fra hvert land med et oplæg.
Tobias, Emil og Villads fra 8a holdt et kort oplæg og viste en video,
som blev optaget, mens klassen var på besøg på Sydfalster Varmeværk.
I fællesskab opsatte eleverne sammen med 3 workshop-ledere en forestilling omhandlende emnet ”Klimaforandringer”. Der var dans med Paco
fra Portugal, cirkus med Milan fra Serbien og musik med Richardt fra
Danmark. Forestillingerne viste vi for eleverne på en af skolerne i
Reda, ligesom der var to forestillinger på Kulturfabrikken i Reda.
Den ene var for lokale interesserede og den anden var for en af
de andre grupper i samme projekt med elever fra bl.a. Sophieskolen. De viste også deres forestilling for os.
Onsdag 10. maj stod vi op til snevejr, så Flykra
og Cecilie B. skulle naturligvis ud og lege lidt. Det
blev bl.a. til denne snemand

Der er tur igen 22.9.2017-29.9.2017, hvor vi skal til Warzenko i Polen. Det er ikke
langt fra Reda. Igen er det primært for elever på 8. årgang, og der er stadig ledige pladser. Turene er
gratis at deltage i. Eleverne som har deltaget har fået øvet en masse engelsk, fået nogle sjove og anderledes oplevelser og knytte nye venskaber på tværs af landegrænser. Turen er populær hos dem
som allerede har været afsted, og flere vil gerne på tur igen, og står på venteliste, hvis ikke vi skulle
få fyldt med elever fra kommende 8a.
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Afgangsprøver
9. årgangs skriftlige prøver lå i år fra 2. maj til 15. maj. Med undtagelse af startvanskelighederne med at
logge på til skr. dansk fremstilling, så forløb prøverne godt. Et overblik over de mundtlige prøver kan ses
til sidst under næste måned.

Emnedage og skolelørdag
Torsdag og fredag i uge 20 var emnedage, hvor alle elever fra 0-8 kl. selv
havde valgt værksteder. Værkstederne var opdelt således, at nogle var for
0-4 kl. og andre var for 5-8 kl.
Bl.a. var vi heldige at låne Spejdernes hytte, hvor der blev bagt over bål
mv. På alle værksteder var der en livlig aktivitet, og der blev produceret alt
fra nyheder til en broudstilling og forskellige boldspil. Alt til fremvisning og
afprøvning lørdag den 20. maj, hvor vi havde skolelørdag. Her kunne forældre og alle elever komme rundt og se og prøve hvad de andre elever havde
arbejdet med.

9 kl sidste skoledag
Onsdag 24.5.2017 var eleverne på 9. årgangs sidste skoledag, og traditionen tro
satte de deres lærere stævne på ”Højen” kl. 06.30, inden turen gik med traktor til
skolen. Her blev der serveret morgenmad og kaffe, som nogle meget søde forældre stod for at arrangere. Herefter gik turen rundt på skolen for at kaste med karameller. Kl 10.00 gik ”afskedsshowet” i gang med
de vanlige dyster mellem klasserne og deres lærere.
Bl.a. skabte ”Freestyle Rap Battle” og ”Simon siger..” stor applaus blandt tilskuerne. Størst jubel
kom, da René i sin rap ”dizzede” 9b. Showet blev
afsluttet med en sang, som nogle af eleverne fra 9.
kl. selv havde skrevet.
Efter showet gik turen til det ”afmærkede”
område på fodboldbanen, hvor de yngre elever, der havde lyst til at ”lege” med de store
kunne gå ind og være med.
Eleverne fra 9ab sluttede skoledagen af med
rundbold sammen med deres lærere.
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Nyt om navne
Intet nyt i denne omgang.

Næste måned
-

6. årgang er i denne uge(uge 22) på Bornholm på lejrskole. Vi håber at bringe billeder i næste
nyhedsbrev

-

Overblik over de mundtlige prøver på 9. årgang:

-

Fodboldstævne for 7. og 8. årgang fredag 9.6.2017, hvor vi deltager sammen med Sophieskolen,
Østre Skole, Lindeskovskolen og Møllebakkeskolen. Det foregår på banerne i NFC Nord.

-

Dimission for 9. årgang er torsdag d. 22.6.2017 kl. 17.00-19.00 i Aulaen. Frist for tilmelding er
fredag d. 9.6.2017

-

Skoleårets sidste dag er fredag 23.6.2017, hvor dagen er fra 8.00-13.00. Skolebusserne afgår
13.10 denne dag.

Skulle man som elev, klasse, lærer, pædagog eller forælder have relevante nyheder, som foregår i eller
tilknytning til skolen og/eller børnehave/vuggestue, så er man meget velkommen til at sende lidt tekst og
eventuelt billeder til pwc@guldborgsund.dk
Med venlig hilsen
Peder Wilhelm Clausen
Viceskoleleder
Landsbyordning Sydfalster
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