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Med dette nyhedsbrev for skoleårets andet kvartal, vil jeg komme med
et tilbageblik på tiden siden efterårsferien.

Lucia:
Traditionen tro gik vores fjerde klasser Luciaoptag i mandags. De
havde øvet sig flot. Da vi ikke kunne samles gik optoget forbi alle
klasserne, som stod og betragtede det flotte optog og den smukke sang.
3. årgang – billedkunst og dansk:
Alle tre klasser har i år arbejdet med selvportrætter og valgplakater i
billedkunst og dansk. Eleverne har i forbindelse med kommunevalget
den 16. nov. arbejdet med demokrati og har i den forbindelse lavet
deres egne valgplakater.
”Klippe-klisterdagen”:
Torsdag den 2. dec. afviklede skolen den årlige tradition med at ”klippe
og klistre”, samt pynte fællesarealer og klasseværelser op. I år har skolen
valgt at bruge genbrugsmaterialer. Blandt andet har vi benyttet kasserede
bøger til vores guirlander. Årets julekonkurrence har været, at klasserne
har skulle bygge et peberkagehus af papkasser. Vinderholdet blev vores
lille hold bestående af elever fra forskellige klasser, som er sammen i
vores såkaldte ”Mellemrum”. En virkelig dejlig dag med højt humør,
meget lim på fingrene og en masse nissehuer på elevernes hoveder.
"Smart-parat-svar"

Onsdag den 1. december dystede alle Dragør Kommunes 6. klasser om
at blive "Kommunens klogeste 6. klasse". Konkurrencen var en del af
"Smart-parat-svar", som er en landsdækkende videnskonkurrence for
alle landets 6. klasser, en konkurrence fasciliteret af de kommunale
biblioteker. Efter hård konkurrence vandt 6E pokalen samt et kilo
Matadormix og retten til at gå videre til kredsmesterskaberne i januar
måned. Stort tillykke og pøj pøj til 6E!
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Speeddating:
9. årgang har haft besøg af unge mennesker fra forskellige uddannelser. I
dette speeddating-koncept har vores elever fra 9. klasse haft mulighed for
at blive klædt bedre på til at kunne vælge uddannelse når de er færdige med
folkeskolen.
Padel:
I år arbejder skolen på at uddanne elever fra 10. klasse til at blive
juniorinstruktører i padel. Tirsdag den 30. nov. fik en af skolens 5. klasser
lov til at prøve, at spille padel-tennis hos vores samarbejdspartner Racket
klub Dragør. Eleverne synes det var sjovt og vil gerne spille mere i
fremtiden.
Renovering:
I disse måneder har vi besøg af håndværkere, som er i gang med to større
projekter på skolen, der gerne skulle gøre stor gavn for alle. Vi er i gang
med at få renoveret alle elev-toiletter på hele skolen. I første omgang er
håndværkerne gået i gang med toiletterne i indskolingen. Næste fase
bliver mellemtrinet og til sidst udskolingen (7. årg.).
De fleste har derudover bemærket, at vores cykelskure er ved at få nyt
udhæng og nye tagrender. Vi glæder os over projekterne, men også til at
få dem overstået.
SFO’en:
På SFO’en har vi i løbet af efteråret arbejdet med at videreudvikle vores
forskellige aktiviteter og pædagogiske tilbud. I november måned gjorde
Covid-19 situationen så desværre sit indtog igen, hvilket nødvendiggjorde
at vi skulle tilbage til en opdeling af SFO’en i klassefællesskaber.
Inden det skete nåede vi dog at arbejde med blandt andet dans på tværs
af klasser og årgange, og en del af gruppen nåede at lave en lille opvisning, som vi gerne vil dele i dette link:

https://www.skoletube.dk/video/7246363/f787b3b205bcb1f0df0dfbd648bf8a7b
Skolebestyrelsens arbejde:
Skolebestyrelsen har arbejdet med principper for lejrskole og ekskursioner. Vi vil gerne opfordre klasserådene
til, at skolens personale ikke indsamler penge til fx lejrskoler eller klassekasser. Vi er i gang med at lave en
vejledning ift. anvendelsen klassekasser. Årsagen er den risiko der kan være ved at have medarbejdere med det
ansvar. Det ønsker vi ikke.
Skolebestyrelsen er ligeledes optaget af 2 større projekter på skolen, som kræver hjælp og bistand fra Dragør
Kommune. Indskolingens rutsjebaner, som mangler faldunderlag, samt en ny skillevæg til idrætssalen. Vi
afventer tilbud for udbedring og opsætning for at kunne dele salen op.

Med disse betragtninger vil jeg gerne ønske jer alle en velfortjent juleferie.
Med venlig hilsen
Claus Andersen
Skoleleder, Nordstrandskolen

