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”Sikke mange klokken slår, tretten slag, tiden går… ” ”Over stok og
sten, går det rask afsted…” Sådan begyndte sidste års julenyhedsbrev,
og man kan næsten lave en copy paste, for også i år går det rask
afsted. Juleferien er lige om hjørnet, og mange ting er ved at blive
afsluttet inden fredag, hvor vi har juleafslutning på skolen og i
Bramdrup Kirke.
I årets sidste nummer kan du bl.a. læse om juleafslutningen, den
overståede og velllykkede juleklippedag, vores nyetablerede
udemiljøer, skolens nye læringsrum og meget andet.
God læselyst!

Juleklippedag d. 30.11
Fredag d. 30.11 var det Store Juleklippedag på Bramdrup Skole. Lige fra
morgenstunden og gennem hele dagen var der godt gang i juleklipperiet
rundt på skolen. Ud fra temaet om bæredygtighed og gerne med
inddragelse af FNs verdensmål, stod konkurrencen om at lave den
flotteste og mest æstetiske dør.
Der blev klippet og klistret, nisser og andre ’julevæsner’ blev kreeret og
julehyggen florerede rundt på hele skolen.
Der blev fundet en vinder i hver afdeling, men det var svære og tætte
afgørelser. Et er dog vidst, og det er at alle døre har været med til at give
en god og hyggelig julestemning for alle her i december måned.

Kommende
begivenheder
21-12-2018
Juleafslutning kl. 8:00 - 14:00
Alle elever har fri kl. 14:00

04-01-2019
1. skoledag efter juleferien
Normal skoledag

16-01-2019
Forældredag kl. 8:00 - 11:55
Skolen er åben for forældrebesøg
indtil middag.

Lucia
Torsdag d. 13. december er Lucia dag og på Bramdrup Skole betyder det
at 4. klasserne går Luciaoptog. Så mens morgenmørket stadig stod på
udenfor, blev alt lyset slukket på skolen og de andre elever, personale og
interesserede forældre tog opstilling rundt på gangene. Da alt var stille, var
optoget klar. De sang så fint rundt på gangene og sørgede for en rigtig
smuk morgen med deres lysende optog.
Senere samme eftermiddag blev der gået Lucia i SFOen. Selvom det
endnu var lyst udenfor, var der alligevel helt stille og alle nød det flotte
optog.
Tirsdag d. 18. december gik SFOen Lucia på Toften i Bramdrupdam, en
årlig tradition, som både børn og ældre nyder godt af.

FabLab – et nyt læringsrum

4. ÅRGANG GÅR L UCIAOPTOG

Som opfølgning på vores studietur til Glasgow i september, har vi været på
inspirationstur på Kirkebakkeskolen i Vejle, der er frontløber i forhold til
FabLab(Fabrikations Laboratorie).
Lærere, IT-rådgivere og elever bruger designmetoder og nye fremstillingsteknologier til sammen at
eksperimentere sig frem til løsninger på konkrete udfordringer i hverdagen. De kan enten være hentet fra
elevernes dagligdag, fra virksomheder eller fra lokale arbejdspladser. Samarbejdet giver eleverne et nyt
perspektiv på fagene, og metoden giver dem lyst til at fordybe sig i fagene og omsætte boglig viden til fysiske
produkter.
Vi har nu en ide, om hvilke
maskiner vi skal investere i og vi fik
gode råd i forhold til vores
opstart. Vi er ved at indhente
bud på indretning og håber at
den endelig etablering vil gå i
gang i starten det nye år.
Vi starter vores nye linjefag,
Future Innovators, op efter nytår.
De vil i høj grad skulle arbejde i
vores nye FabLab.

F ORSLAG TIL FAB L AB I PLC
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Flotte nye lege- og opholdsområder på Bramdrup Skole
Børne- og Uddannelsesdirektør Helle Thiele og byrådspolitiker Hans Holmer klippede den røde snor og indviede
tirsdag den 30.oktober to ny legeområder på Bramdrup Skole.
To år efter, at vi udarbejdede en helhedsplan for skolens
udeområder, blev det endelig virkelighed: Vi kunne med hjælp fra
Børne- og Uddannelsesdirektør Helle Thiele og byrådspolitiker Hans
Holmer klippe den røde snor og indvie to længe ventede
legeområder.
Bag skolens SFO er der blevet drænet for overfladevand på et
område, der i mange år har været en torn i øjet på skolen. Et
område, der ved det mindste nedbør blev til et stort mudderhul. I
dag er mudderet udskiftet med fliser, græs og et område der
indbyder til leg og læring.

I NDVIELSE AF VANDLEG

I INDSKOLINGEN

Nu er der anlagt kanaler, hvor regnvandet kan løbe, og et
vandtårn hvor vandet kan pumpes op og bruges til leg.
Derudover er der på området også blevet plads til nye
cykelstativer.
I mellemtrinnets skolegård indviedes et såkaldt Giant Spacenet.
Spacenettet er på ingen tid blevet det foretrukne legeområde
for mellemtrinnets elever. 9.30 meter skyder klatretårnet i vejret,
og med de 740 meter tov der er udspændt i et sirligt net system,
er der virkelig lagt op til leg og motoriske udfordringer for
eleverne i pauserne, såvel som uden for skoletiden.
Har I som forælder, endnu ikke haft jeres debut i ”torvene”, så
hold jer ikke tilbage – og det er ok, at stoppe klatringen inden I når
toppen.

I NDVIELSE AF GIANT S PACENET I MELLEMTRINNETS
SKOLEGÅRD

Linjer i udskolingen
Efter juleferien starter vi op med linjer i udskolingen. 7. og 8. årgang har siden efterårsferien haft en
undervisningsgang med hver af de seks linjer for at få en smagsprøve prøve på, hvad hver enkelt linje
indeholder.
Alle elever har nu ønsket og der bliver oprettet 5 linjer: Sport til grænsen, International linje, Future Innovators,
Kunst & Håndværk og E-Sport. Man har sin linje fem lektioner i ugen, mandag over middag og fredag over
middag. I uge seks er der åben uge, hvor der er linjedage mandag og tirsdag.
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Juleafslutning
Fredag den 21. december har vi juleafslutning på skolen, da det er sidste skoledag inden juleferien. Alle elever
møder ind i deres klasser kl. 8:00 og får fri kl. 14:00.
I løbet af dagen skal alle klasser besøge Bramdrup Kirke med deres venskabsklasser. Juleafslutningen i
Bramdrup Kirke er for alle elever og interesserede forældre.


Kl 8:30

3. & 8. årgang



Kl 9:30

2. & 7. årgang



Kl 10:30

0. & 5. årgang



Kl 11:30

1. & 6. årgang



Kl 13:00

4. & 9. årgang

I kirken skal vi se 3. klasse vise krybbespil og synge nogle af julens sange. Vi opfordrer derfor alle elever til at
deltage i denne skoletradition.
Fritagelse herfor kan kun ske ved forældres anmodning til klasselæreren. Denne anmodning skal klasselæreren
senest have modtaget torsdag den 20.12 kl. 15:00.
I tidsrummet hvor juleafslutningen foregår, vil elever, der ikke deltager, modtage almindelig faglig undervisning.
Dagen afsluttes i klasserne, hvor der er mulighed for oprydning og sige god ferie til hinanden.

Vi ønsker også jer en rigtig god ferie og en glædelig jul.

MED VENLIG HILSEN LEDELSEN PÅ BRAMDRUP SKOLE
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