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”Sikke mange klokken slår, tretten slag, tiden går… ” ”Over stok og
sten, går det rask afsted…” lyder det i to af vore kendte julesange, og
hvor må man dog give dem ret. Vi er allerede i december og julen
nærmer sig. Dette ses og opleves bl.a. på klassernes julepyntede døre
og PLCs julekalender, hvor der bag lågerne er udfordringer, som både
elever og medarbejdere må forsøge at gætte svarene på. En sjov
dyst, som alle, store som små, kan være med til.
I årets sidste nummer kan du bl.a. læse om, hvordan vi, med to årlige
traditioner, juleklippedag og skolens juleafslutning, juler på skolen.
God læselyst!

Juleklippedag d. 30.11
Torsdag d. 30.11 var det Store Juleklippedag på Bramdrup Skole. Lige fra
morgenstunden og gennem hele dagen var der gang i sakse, lim, div.
genbrugsmaterialer og julehyggen florerede rundt på hele skolen. Nu er
skolen pyntet fint til december måneds julehygge. Billeder af de flotte døre
kan ses på skolens facebookside. www.facebook.dk/bramdrupskole

Pædagogisk aften med Lise Egholm
Den 20. november afholdt vi pædagogisk aften for alle medarbejdere. Vi
havde hyret Lise Egholm til at komme og fortælle om sin tid som
skoleinspektør på Rådmandgade Skole i København. Lise Egholm blev i
2011 kåret som årets leder, og har skrevet bøgerne Fordi du SKAL! og Den
blå sofa. Aftenen fik både sat gang i tanker og lattermuskler.

Kommende
begivenheder
13-12-2017
Lucia optog på skolen kl 8:05
4. årgang går optog

20-12-2017
Juleafslutning kl. 8:00 - 14:00
Alle elever har fri kl. 14:00

04-01-2018
1. skoledag efter juleferien
Normal skoledag

17-01-2018
Forældredag kl 8:00 - 11:55
Skolen er åben for forældrebesøg
indtil middag.

Juleafslutning
Skolens årlige juleafslutning er den
20. december. Alle elever møder
kl 8:00 og har fri kl 14:00.
Venskabsklasserne går sammen i
kirke.






08:30 09:30 10:30 11:30 13:00 -

3. og 8. årgang
2. og 7. årgang
0. og 5. årgang
1. og 6. årgang
4. og 9. årgang

Forældre er selvfølgelig velkomne
til at deltage i kirken.
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Familieklassen på Bramdrup Skole
Familieklassen er et nyt tiltag på Bramdrup Skole, den er en del af inklusionsarbejdet i Kolding kommune.
Vi gik i gang efter efterårsferien og optager løbende elever i klassen. Ønsket kan komme fra både skolen og jer
som forældre, men skal igennem vores ressourceteam, som koordinerer arbejdet via klasselæreren.

Hvad er familieklassen?
Tilbuddet henvender sig til familier, hvis barn har svært ved at fungere i rollen som skoleelev. Formålet er,
gennem et tættere skole- hjemsamarbejde, at hjælpe eleven til øget indlæring og bedre trivsel i deres klasse.
Eleven går i familieklassen sammen med en forælder. Det
foregår mandag og torsdag fra 8:00 – 9:40 og varer 12
uger.

Hvilke børn kan deltage?




Det kan være udadreagerende børn
Det kan være forvirrede og urolige børn
Det kan være angste eller indadreagerende børn

Vidste du, at…
Det ringer to minutter i otte om
morgenen. Dette så man, når det ringer,
går til klassen, hvor man skal være klar til
undervisning kl. 8:00.

Formålet med familieklassen:




Bevare elevens tilknytning til hjemklassen
Få barnet aktiveret og ansvarliggjort for egen forandring
Give forældre en mulighed for et medansvar for barnets forandring i skolen

Nye medarbejdere
Siden sidst har vi ansat nye medarbejdere. Karen Lind gik den 30. november på efterløn efter 30 år på
Bramdrup Skole. Vi har ansat Vinnie Overgaard Pedersen til at overtage Karens timer i 0.A. Vinnie er uddannet
pædagog, og har stor erfaring med børn i børnehaveklassealderen. Yderligere har vi ansat Vicki Meils Broch,
som er blevet klasse- og dansklærer i 3.B, da Else Marie Jørgensen har fået nyt job i Billund. Vicki er uddannet
lærer med bl.a. linjefag i dansk, kristendom og billedkunst. Derudover har vi ansat Mathias Hildebrand Torp.
Mathias har linjefag i engelsk, samfundsfag og kristendom og har overtaget engelsk i 8B og 5A, efter Diana
Hedegaard er gået på barsel. Mathias er også en del af skolens vikarkorps, hvorfor jeres barn måske vil få
muligheden for af at få ham som vikar.

Vidste du, at…
Vi ikke ønsker, at Bramdrup Skole skal være en mobilfrizone, men vi gerne ser, at de ikke fylder i
undervisningen. Bliver reglerne ikke overholdt afleveres mobiltelefonen på kontoret. Her kan du som
forælder afhente mobiltelefonen efter endt skoledag. Kontoret har åbent mellem 7:45 og 15:15.
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Juleafslutning
Onsdag den 20. 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 vil vi høre om julens fortællinger og budskaber 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
afdelingslederen. Denne anmodning skal afdelingslederen senest have
modtaget fredag den 15.12 kl. 15:00.
I tidsrummet hvor juleafslutningen foregår, vil elever, der ikke deltager,
modtage almindelig faglig undervisning.

J ULEKLIPPEDAG D. 30. NOVEMBER

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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