Nyhedsbrev december 2017

December banker på og hvem ved – måske vi får masser af sne i år, det kunne da være dejligt. Nu
skyder vi i al fald julemåneden i gang med juleklippedag og juletræsfest i morgen. Jeg håber, at både
forældre og bedsteforældre ved, at I er velkomne og at der er brug for jer, så her kan blive smukt hele
vejen rundt. Den flotteste dør skal blandt andet kåres af elevrådet, som også holder øje med
klasseværelserne i december måned og kårer det klasseværelse, der forbliver smukt hele måneden.
Alle vores træer har vi fået i år af en forælder, så vupti har vi penge til noget mere pynt.
I tirsdags indtog julesalmerne og julesangene morgensang i håb om, at vi kan nå at synge de fleste og
evt. også synge dem, som vi holder rigtig meget af et par gange. Der skal hygges, skal der.
Vi har desværre ikke længere praktikanter på skolen. Sofie og Lærke skal tilbage på uddannelsen, men
hvor har vi dog været glade for at have dem her. God vind til begge.
December måned er fyldt med overraskelser, og jeg håber de fleste er gode overraskelser.
Nissevenner, julegodter og så d. 13. december Luciaoptog til morgensang. Børnene er sammen med
Marie i gang med at øve både sange og gang, og i år skal vi så bare huske at få lavet kransen stor nok!
7. klasse skal lave projektopgave for første gang i uge 49 og fremlægge mandagen efter. Emnet er
”Idealer”. 8. klasses projektopgave er skubbet til januar, da de sidste uger har været lidt turbulente,
fordi Jette er syg, og vi savner hende alle sammen. Ditte har lovet at tage sig af klassen i dansk og
være sted-klasselærer (ikke pap!) og jeg håber, at jeg snart kan præsentere en tysklærer for klassen.
Vi sender de varmeste hilsner til Jette med ønsket om god bedring.
Den 18. december er det krybbespil i Hejninge Kirke som 1. klasse – og Jens – står for. Jeg tænker, der
bliver rift om pladserne. D. 20. december, der er vores sidste skoledag, får alle lov til at se krybbespil,
da vi traditionen tro går i kirke af 2 omgange, inden vi ønsker hinanden Glædelig Jul – og god ferie.
Ferie holder vi til og med d. 2. januar og så hedder det 2018 med alle de forventninger, der kan ligge i
det.
God december og godt nytår når vi kommer dertil
Med venlig hilsen
Tina Düsterdich
Skoleleder
Trelleborg Friskole
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