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Fuglekvidder, blomsterknopper, grønne blade på træerne og lysere
aftener. Foråret er over os. På skolen ses og opleves det ved opstart af
Glidende overgang, gækkebrevskonkurrence i PLC, fuld aktivitet i
skolegården, klargørelse til årets skolefester og forberedelse til de
kommende eksamener i maj og juni. Det er en skøn tid.
I dette nyhedsbrev kan du læse om ovenstående aktiviteter samt
vores nye Makerspace og nyt fra skolebestyrelsen.
God læselyst!

Skolefest - Indskoling 17:30-20:30
For elever og forældre

10-04-2019
Skolefest - Mellemtrin 17:30-20:30
For elever og forældre

11-04-2019
Skolefest - Udskoling kl. 17:30-22:00
Kun for elever

11-04-2019

Glidende overgang (GLO)
Mandag d. 1. april startede 65 nye børn i Glidende overgang på
Bramdrup Skole. Flaget var hejst i skolegården og rundt i lokalerne var der
sat flag, for det er en stor dag når man kommer fra børnehavelivet og
træder ind i skoleverden.
Dagen startede med en fælles velkomst i Klyngen, hvor børn og forældre
blev præsenteret for personalet i GLO, og GLO-rummene var festligt
pyntet, så alle kunne se, hvor de forskellige hold havde base.
Den rigtige skole starter først til august. Indtil da bruger vi perioden med
Glidende overgang til at have fokus på børnenes trivsel, leg og læring. Vi
er særligt optaget af, at børnene falder til på skolen/SFOen, at de lærer
hinanden, de voksne og skolens område bedre at kende – og at de
knytter nye venskaber.
Velkommen til alle i GLO.

Forældredag kl. 8:00 - 11:55
Skolen er åben for forældrebesøg.

22-04-2019
Påskeferie

29-04-2019
Udtræksfag offentliggøres (9. årg)

Uge19
Skriftlige eksamener (9. årg)

20-05-2019
Blå Mandag (8. årg)

24-05-2019
Sidste skoledag (9. årg)

Makerspace
Så er vores linje Future Innovators for alvor gået i gang med at bruge vores
nyindrettede makerspace. Vi arbejder fortsat på at indrette lokalet med
værktøj, og der bliver løbende indkøbt nye ting og materialer. Det skulle
gerne skabe en god ramme for kreative designprocesser og læring på nye
måde.
Eleverne har arbejdet med programmering af robotter, fået kendskab til at
3D printe og folieskære. De har lavet projekter med håndtering af plastik
og fået en konkret opgave fra en håndværker, hvor de skulle hjælpe med
at markedsføre et nyt firma.
Linjeholdet vil også fremadrettet søge udfordringer i lokalsamfundet, når det er muligt.

MAKERSPACE

Bestyrelsen
Ved skoleårets begyndelse startede en ny skolebestyrelsesperiode med nyvalgte medlemmer. Henover
efteråret afholdt vi tre skolebestyrelsesmøder og bestyrelsen deltog i det kommunalt iværksatte kursus for nye
skolebestyrelser.
Da vi kom ind i januar 2019, var der så igen brug for at afholde bestyrelsesvalg, idet medlemmer udtrådte. Det
er selvfølgelig altid ærgerligt, når man skal skifte i ”besætningen”, men omvendt er det et vilkår, som altid giver
mulighed for ny energi.
Vi afholdt derfor informationsmøde for mulige nye bestyrelsesmedlemmer den 9. januar. Her var vi heldige
med, at der kom så mange forældre, at vi i dag har en fuldtallig bestyrelse – og en bestyrelse med den energi,
en skole har brug for.
Arbejdet i skolebestyrelsen er vigtig for skolens drift og udvikling. Her sparrer elevrådsrepræsentanter,
medarbejderrepræsentanter, forældrevalgte og ledelsen med hinanden om de store linjer. Arbejdet i
bestyrelsen skaber grundlaget for en stor del af den retning, som skolens ledelse udmønter på skolen.
Har du interesse for at høre om bestyrelsesarbejdet eller spørgsmål, du gerne vil drøfte med et forældrevalgt
medlem, så kan du altid henvende dig til et af bestyrelsens medlemmer.
Kontaktinfo kan findes på skolens hjemmeside.
Den nye bestyrelse har følgende forældrevalgte medlemmer:

Vidste du, at…

Jakob Stagaard (formand), Anna Nørgaard Thomsen (medlem), Christina
Ellegaard T Ryborg (medlem), Marianne Olsen (medlem), Claus Nissen Juhl
(medlem), Luise Ørum (medlem), Rifet Begic (medlem), Thomas Dræby
Kragh (suppleant)

Vi hellere end gerne vil
have, at crossfit-anlægget
på hjørnet af Møllegårdsvej
bliver benyttet i fritiden?

Aula – Afløser for intra
Aula er ved at rulle ud på skolerne rundt om i Danmark. Aula afløser Intra, men skal også binde alle vores
databaser sammen omkring det enkelte barn. Bramdrup Skole får adgang til systemet i slutningen af april
måned. Her vil vi gå i gang med at gøre systemet klar til alle elever og forældre kan bruge det fra 1.8.2019.
Aula skal give overblik, være let tilgængelig og genkendelig, relevant, sikker og helt igennem nem at bruge,
uanset om man er forælder eller medarbejder på Bramdrup Skole.
Som forælder eller elev på Bramdrup Skole vil du møde Aula efter sommerferien 2019.
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Affaldsindsamling
Bramdrup Skole har deltaget i Danmarks Naturfredningsforenings affaldsindsamlingskampagne 2019. Der er blevet samlet affald både på skolens
område og i nærområdet omkring skolen samt i Bramdrupdam og ved
Skovparken.
I år har der været særligt fokus på cigaretskod, da de indeholder plastik. I
alt har Bramdrup Skoles elever indsamlet 3331 cigaretskod og 444 kg
affald.

A FFALDSINDSAMLING

9. årgang - Eksamener, sidste skoledag mm.
Allerede nu er 9. klasserne i gang med forberedelserne til både de skriftlige og mundtlige eksamener.
Fordybelsesområder er trukket, og vejledningen i fagene er begyndt.
Den 29. april bliver udtræksfagene offentliggjort. Alle 9. klasser skal op i seks bundne prøver og to udtræksfag.
Udtræksfagene bliver meddelt fra undervisningsministeriet og er forskellige for hver klasse og kan både være
skriftlig eller mundtlig.
De skriftlige eksamener afholdes fra den 6. maj og i gymnastiksalene.
Den 24. maj har 9. klasserne sidste skoledag. Traditionen tro stater dagen med fælles morgenmad og
underholdning på skolen. Senere skal der kastes karameller og spilles den årlige fodbolddyst, hvor hver klasse
kæmper mod personalet. Dagen afsluttes med frokost i Bramdrup Sports- og Mødecenter.
De første mundtlige prøver starter i uge 23 og de sidste afholdes i uge 25.
Vi fejrer 9. klassernes afslutning med translokation onsdag den 26. juni kl 17 -19, hvor familierne er velkomne.

Skolefest
Påsken nærmer sig og dermed også årets skolefester. Traditionen tro er
temaerne for festerne PÅSKE for indskolingen og mellemtrinnet, så der vil
blive pyntet op med påskeæg og kyllinger i massevis.
Der er altid en god stemning på skolen i skolefestugen, hvor alle glæder sig
til at feste med venner og veninder. Der bliver hygget og danset, og mon
ikke også der er noget underholdning undervejs. Vi håber at se rigtig mange
af Jer.





Indskolingsfest tirsdag d. 9. april 17:30 - 20:30
Mellemtrin onsdag d. 10. april 17:30 - 20:30
Udskoling torsdag d. 11. april 18:00 - 22:00

MED VENLIG HILSEN LEDELSEN PÅ BRAMDRUP SKOLE
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