Nyhedsbrev december 2018
Så er vi godt i gang med december med alt hvad det indebærer af traditioner og
aktiviteter.
Juleklippedagen på skoleafdelingerne er veloverstået, og som altid var den
velbesøgt af forældre og bedsteforældre. Det er en fornøjelse at opleve den store
opbakning, og det er med til at skabe en rigtig hyggelig dag.
At skolen er meget andet end lektier og fag, kom til udtryk da 5. G stod for årets
teaterforestilling i Kværndrup. Det gik rigtigt flot og er et godt eksempel på, hvordan
elever og personale i fællesskab får lavet en forestilling til stor fornøjelse for det
fremmødte publikum, der startede med hyggelig fællesspisning.
I Ryslinge har 2.a arbejdet med det årlige krybbespil. Det gik også rigtigt fint, og de
andre elever og forældre fik en stemningsfyldt
oplevelse.

I den kommende tid vil der være Lucia i
børnehaverne og skolen, og vi kan se frem til julefester
både i Eventyrhuset og Oasen.
I længere tid har børnene i Eventyrhuset og Oasen arbejdet med
digitale remedier. Det hele kulminerede med Digi
Dag i Midtfyns Fritidscenter, hvor storgrupperne
var afsted og fik vist, at den digitale verden er
masser af kreativitet og ikke mindst bevægelse i
børnehøjde.
Vores 6.klasser er ved at færdiggøre deres Cool Beans projekt i
madkundskab. Det sidste de skal, er at lave popup restauranter. Det vil blive i
slutningen af december og starten af januar. Så det bliver spændende at se, hvad
de finder på. Der er ingen tvivl om, at det har været et spændende projekt, som jeg
forventer vi vil arbejde videre med i de kommende skoleår.
For skoledelen er torsdag den 20. december sidste skoledag inden juleferien, og vi
mødes alle igen mandag den 7. januar 2019.
Til slut vil jeg ønske jer alle en glædelig jul og et godt nytår
Med venlig hilsen
Hanne Rygaard
Skoleleder

