Dette værk er downloadet fra
Slægtsforskernes Bibliotek
Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske
Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er
en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og
personalhistorie.

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om
fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat

Ophavsret
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For
værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til
personligt brug. Videre publicering og distribution uden for
husstanden er ulovlig.

Links
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk
Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk

Skolenyt

fra

Snghavegord skole

Gladsaxe

Nr. 4

December 1968

68/69

PÅ ENGIAVEGÂRD
Så dufter der atter af gran
og julebagværk (fra skolekøk
kenet) på gange og trapper på
skolen, og adventskransene og det lille
juletræ i skolegården er tændt hver mor
gen. Det er ved at blive JUL - og i år
skriver vi JUL med ekstra store bogsta
ver, for vi har valgt at gøre julen til
emne for den årlige feature. Hele sidste
uge før juleferien vil alle skolens ele
ver arbejde med emnet. Klasseenhederne
bliver slået i stykker, og det sædvanli
ge skema bliver gemt væk.
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I små og store grupper vil vi samles om
forskellige emner, der alle har med jul
at gøre. De yngste holder julestue med
sang, leg og klip. De lidt større prøver
at finde ud af, hvordan man holder jul i andre
lande, og hvordan man fejrede julen her hjemme
i gamle dage. De ældste stiller spørgsmålet:
Hvad kommer julen os ved ?

På næste side står skemaændringer og gruppernes
arbejdsplaner for featureugen, der begynder man
dag den 16. december og slutter fredag den 2o.
december.

Lørdag den 21. december samles vi til fælles ju
leafslutning og ønsker hinanden

GLÆDELIG
JUL
s..

Klassernes arbejdsprogram for featureugen - "JULEUGEN''

mandag den 16. til og med fredag den 2o. december.
Alle skolens klasser.er delt op i 5 grupper:
GRUPPE 1. (Børnehaveklasserne og 1. klasserne).

Klasserne møder hver dag kl. 8 - 11 i eget lokale. Mandag skal
klasserne på ekskursion til Dyrehaven. Skriftlig besked’om tu
ren m.m. er givet til alle hjem.
Gruppe 2. (2. og 3. klasserne).

2.a møder mandag, torsdag og fredag kl. 11 - 14. Tirsdag og ons
dag kl. lo - 13.
2.b og 2.c møder hver dag kl. lo - 13.
3. klasserne’ møder hver dag kl. 8 - 12.
Gruppe 3. (4-. og 5. klasserne).
Eleverne får lejlighed til at opleve andre undervisningsformer
end til daglig, idet der vil blive vekslet mellem storklasser,
blandede klasser og aim. klasser. Vi skal bl.a. arbejde i jule
værksteder med julebagning og juletræspyntning. Klasserne mø
der mandag, tirsdag og torsdag kl. 8 - 14, onsdag kl. 9 - 14,
og fredag kl. 8 - 13.
Gruppe 4, (6. og 7. klasserne).

Vi skal beskæftige os med julen i dag og julen før i tiden. Vi
skal i vore værksteder lave fin gammeldags julepynt, støbe lys
og bage efter gamle opskrifter. Hver dag har sit emne, og hver
dag begynder vi med en fællestime for klasserne, hvor vi orien
terer om dagens emne.
Mødetider: Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 9-14, onsdag
kl. 8-14.
Gruppe 5. (8. - lo. klassetrin).

Mandag kl. 8 - 13, Vi mødes i formningslokalet kl. 8. Dagens
program: Udsmykningsopgaver.
Tirsdag kl. 8 - 14. Vi mødes i filmlokalet til stortime. kl.
11 - 12 viser en seminarieklasse en feature.
Onsdag. Klasserne møder kl. 9 i klasselokalet. Senere på dagen
afslutning i svømmehal og boldhal.
Torsdag kl. 8 - 14. "Julen i dag".
Fredag kl. 8 - 13. Vi mødes på læsestuen. Julens betydning drøf
tes med en teolog. Senere på dagen et julespi1.

FORÆLDREFORENINGENS JULETRÆSFEST
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Forældreforeningens store juletræs fest plejer at være
®
en festlig og hyggelig aften både for børn og forældre. pS
Den afholdes i år
—
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FREDAG DEN 2o. DECEMBER KL. 19-21.

Alle børn i børnehaveklasserne og i skolens l,, 2. og
3. klasser (og evt. yngre søskende) samt forældrene
indbydes til at være med.
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Det bliver lige som tidligere en. rigtig gammeldags ju
lefest i festsalen, hvor voksne og børn leger sammen
og danser omkring juletræt. Vi får også besøg af nis
semanden, og der er en godtepose til alle børn. Kanti
nen er åben, så der er adgang til at købe kaffe og
smørrebrød.

Billetter til juletræsfesten koster kr. l,oo for børn
og kr. 2,oo for voksne. De kan købes hos klasselæreren
indtil onsdag den 18. december.
Det er vigtigt, at børnene husker at gemme deres billet
til de har fået udleveret deres godtepose. Den henstil
les, at børnene har skiftesko med (spartasko), og at
mødrene venligst undlader at benytte sko med stilethæ
le af hensyn til festsalens smukke, men sarte gulv.
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DET VAR LUCIADAG

fredag den 13. december. Om morgenen kl. 8 gik Lucia
bruden fulgt ef syngende terner og stjernedrenge gen
nem gangene på skolen og seminariet.

ALLE RYGTER
om forlænget juleferie må dementeres. Skolevæsenet har meddelt,
at første skoledag efter juleferien bliver lørdag den 4. janu
ar 1969. (Sædvanlig mødetid efter skemaet).

refleksbrikker
Vore børnehaveklasser, 1., 2. og 3. klasser har af politiet få
et udleveret refleksbrikker. Disse er forsynet med snor og sik
kerhedsnål, sa de her i den mørke tid kan påhæftes elevernes
venstre yderlomme. En fodgænger med refleksbrik kan ses af en
bilist på tre gange så stor afstand, som en fodgænger uden
refleks.
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SYGDOM
og deltagelse i kursus har bevirket y at vi desværre har haft
usædvanlig mange fraværende lærere i dette efterår. Ofte har
vi op til 1/3 af lærerpersonalet.væk. Det giver en slags for
klaring pa, at et eller andet måske er kikset i klassen.

ADVENTSTIME I MØRKHØJ KIRKE.

.... -yg—- _

Alle skolens klasser i hovedskolen (1. - 7.
klasse) samt børnehaveklasserne er som sædvan- .lig indbudt til adventstime i sognekirken. Adventstimen finder i år sted i forbindelse med
featureugen om julen onsdag den 18. december.
'
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3. - 7. klasserne.kl. 9 og børnehaveklasserne
samt 1. og 2. klasserne kl. lo. Forældrene er velkomne til
at deltage i adventstimen, så længe der er plads i kirken.

SKOLENS

u

JULEAFSLUTNING

Featureugen slutter fredag den 2o. december og
lørdag den. 21. holder vi samlet juleafslutning for
hele skolen i festsalen.

BØRNEHAVEKLASSERNE møder til juleafslutning kl. lo.
(Børnene samles i børnehaveklassen - nr. lo). Afslut
ningen er forbi ca. kl. 11.

1. KLASSERNE holder juletime med deres klasselærer i
klasselkalet kl. 9 og går kl. lo til juleafslutningen
i festsalen. Vi er færdige ca. kl. 11.
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SKOLENS ØVRIGE KLASSER har juletime i klasselokalet
kl. 8. Kl. 9 er der fælles juleafslutning i festsalen.
Den varer til ca. kl. lo.
Forældrene er velkomne til at deltage i børnehaveklassernes
og 1. klassernes juleafslutning kl. lo, men når skolens øv
rige klasser samles , er vi så mange, at vi desværre ikke kan
skaffe plads til flere.

