Matematikfagdag …
… på Buegade
Torsdag d. 15.11 har været en dag
med former, figurer, geometri,
størrelsesforhold og meget andet
under Matematik og Håndværk /
Design.
Der er blevet gået til den af store
og små - ALLE med stort
engagement og lyst, så det har
været en fantastisk oplevelse.

Kig op! - et godt billede
Vi kender det godt. Vi gør det selv – måske.
I hvert fald registrerer vi det, når andre gør
det.
Jeg tænker på vores måde at færdes på ude,
inde – over alt. Vi går og kigger ned.
Tillægger os dårlig kropsholdning - kigger
ned. Og det ikke kun i frygt for at træde i et
eller andet uhumsk.
Men når der skal findes geometriske figurer
rundt på skolen, kan det være en god ide at
kigge op.
Herligt billede – ”griseteltet” i gården.
Juleklippedag på UUV
Juleklip på UUV – eller rettere
folderier.
Geometrisk figur foldet i
pergament limet sammen til
stjerner lyser nu op på
gangene – spiller smukt i lyset.
Knudefuglen – at slå en knude
på en papirstrimmel gør, at
man skaber en regulær
femkant – lige lange sider/ens
vinkler.
Ugen – der kommer
Mandag holder vi møde i følgegruppen for indeklima. Arbejdsgruppen følger det at flytte
tilbage på skolen tæt. Der er løbende foretaget kontrolmålinger i forskellige lokaler i skolen.
Aktuelt har vi oplevelsen af tør luft inden døre. Så det beder vi eksperterne vurdere i morgen.
Ligesom vi igangsætter målearbejdet frem mod en ny rapport, så vi har en komplet oversigt
før og nu.

Tirsdag kl. 17.30 afholdes informationsmøde om det at være elev i en af vore talentklasser for
sang, musik og idræt. Mødet afholdes af Talentcenter Haderslev men holdes på skolen.
Velkommen i aulaen kl. 17.30
Torsdag fra 15 – 17 er der åben skole for elever til kommende børnehaveklasse. Der vil være
hygge ude og inde, der bliver plads til information, og så er der æbleskiver, juice og kaffe.
Velkommen i gården, i aulaen og på bhv.kl.gangen.

Første søndag i advent lakker mod enden. Vejret er mørkt og klamt. Husk derfor
refleksbrikken på jakken, lys på cyklen.
Hav en god uge
Karsten Rudbeck Jessen
Skoleleder

Tidligere udsendte Skoleledernyt:
https://sdros.skoleporten.dk/spa/dokumenter/Skolebestyrelsen/SKOLELEDERNYT/Skole%C3%A5ret%2020182019%20%20-%20%20SL-nyt
og for 17/18
https://sdros.skoleporten.dk/sp/73859/dokumenter/1912978b-b4ed-48fe-9be3a49e8b87a5b9/SKOLELEDERNYT/Skole%c3%a5ret%202017-2018%20-%20SL-nyt

