Nyhedsbrev

Bramdrup Skole
Møllegårdsvej 10-12, 6000 Kolding

Tlf.: 79797890

www.bramdrup-skole.kolding.dk

www.facebook.dk/bramdrupskole

Kære læser!
I sidder og læser skoleårets sidste udgave af Bramdrup Skoles
nyhedsbrev. Et initiativ, vi startede med for et år siden, og som gerne,
sammen med Intra og vores Facebookside, skal give jer indblik i livet på
Bramdrup Skole.
I dette nyhedsbrev kan du bl.a læse om, hvordan vi hele tiden forsøger
at udvikle skolen på forskellige fronter med bl.a. linjer i udskolingen og
fornyelse i vores udeområder.

Kommende
begivenheder
Uge 26
OL-uge fri kl. 14:00

29-06-2018
Sidste skoledag fri kl. 14:00

13-08-2018
Første skoledag 8:00 – 14:00
0.klasse

9:00 – 14:00

Rigtig god læselyst.

Klassedannelsesdage for vores nye 7. klasser
Den 24. maj og 14. juni afholdte vi klassedannelsesdage for alle elever i
vores kommende 7. klasser. Vi bliver tre klasser med 22 elever i hver
klasse.
Vi afholder klassedannelsesdagene for at både elever, forældre og
lærere, kender til hinanden, inden 7. klasse starter. Vi har den
overbevisning, at visheden og kendskabet skaber en tryghed og kan
mindske nervøsiteten op til første skoledag.
Den 14. juni sluttede vi af med et arrangement for elever, forældre og
de kommende klasselærere. Et arrangement hvor lattermusklerne blev
brugt under elevernes stump-opvisning, ganen blev forkælet med mad,
som eleverne havde lavet på dagen, og kroppen fik bevæget sig
under dyst i gymnastiksalene.
Alt i alt nogle super hyggelige dage med 7.klasserne, og vi ser frem til
endnu flere efter ferien.

Vidste du, at…
Alle klasser har fri kl. 14:00 sidste skoledag?
Alle mødes som en del af afslutningen på skoleåret i mellemtrinnets
skolegård kl.13:30 for at tage afsked med hinanden og synge
”Feriesangen”.
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Linjer i udskolingen
Som vi tidligere har skrevet om, vil 7. og 8. årgang i det kommende skoleår kunne vælge sig ind på seks
forskellige linjer, som de skal have fem lektioner ugentligt. Der kommer en International linje,
Studieforberedende linje, Idrætslinje, E-sport linje, Natur/Teknologisk/Design-linje og Entreprenørskabs linje.
Eleverne bliver præsenteret for linjerne i løbet af efteråret, hvor de får en prøvesmag på, hvad hver linje
indeholder, inden de skal ønske.
Linjerne starter op efter juleferien, og varer et år, altså til december 2019. Herefter skal 8. årgang vælge en linje
igen, hvorimod 9. årgang vil komme til at bruge lektionerne til at fokusere og forberede sig på eksamenerne,
der til det tidspunkt vil ligge lige om hjørnet.
Vi er spændte og glæder os til at se og opleve, hvordan det nye koncept kommer til at mærkes i hverdagen.

Udvidelse af Specialcenter Bramdrup
Specialcenter Bramdrup udvider pr 1. august. Hvor vi før har været ca. 38
elever primært på mellemtrin og udskoling, vil der pr. 1. august være 49
elever, og som noget nyt får vi elever i 0. klasse. En udfordring vi glæder
os rigtig meget til.
I løbet af sommeren vil der blive gjort klar til de nye elever både inde og
ude. Bl.a. får vi på legepladsen en ny bane til motorisk udfoldelse.

B ALANCEBANE TIL SPECIALCENTRET

Skolens udeområder
Efter et langt tilløb, så sker der, i indeværende år, endelig en hel del forbedringer af vores udeområder. Det har
været vigtigt for skolens ledelse, at vi økonomisk har været rustet til indkøb af det, vi ønsker. Etablering af lege/udeområder er super dyrt.
I kan her læse om, hvad der etableres.

Specialcenteret
Vi har indkøbt en del nye legeredskaber til legepladsen, ikke mindst fordi vi fra
kommende skoleår modtager flere indskolingselever. Billederne af balancebanen og
karrusellen giver et indblik i, hvad der etableres i sommerferien.

Indskolingen

K ARRUSEL TIL SPECIALCENTRET
Som I allerede er orienteret om, så påbegyndes arbejdet med det område, der ligger
bag Multihuset. Der skal ikke herske tvivl om, at det mudrede område i lang tid har være en torn i øjet på os
alle. Så det bliver dejligt at få det både ”shinet op” og skabt mulighed for god leg.

Mellemtrin
Til den store skolegård, der jo så absolut skriger på andre aktivitetsmuligheder end
boldspil, sjipning og tag-fat lege, har vi netop bestilt et stort klatretårn (et såkaldt
Spacenet). Spacenettet, der bliver godt 9 meter høj, placeres på gummiunderlag og
får sin plads midt i skolegården. For at etablere spacenettet skal man ansøge om
byggetilladelse. Pt. afventer vi svar herfra, hvorfor vi endnu ikke med sikkerhed, kan
sige noget om tidspunktet for opførelsen. Men vi glæder os 
K LATRETÅRN TIL MELLEMTRINNET
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Udskolingen
Pavillonen, der i flere år har beslaglagt dele af de store elevers udeområde,
er fjernet. Det er vi utroligt glade for, for det gør, at vi nu får bedre
betingelser for de store elever i pauserne. I første omgang er det blot
pladsen der er blevet større - og adgangen til Crossfit og boldbaner der er
blevet nemmere. Inden længe opstilles bord-bænkesæt, og så er det vores
mål, at vi snarest kan få råd til etablering af aktivitets-/legeområde, der
tiltaler de store elever.

Asfalt Møllegårdsvej

Vidste du, at…
Fra d. 13. august åbner
skolens døre først kl. 7:40?
Der vil være opsyn i
klasserne fra kl. 7:50. SFO’en
åbner som normalt kl. 6:30

I uge 28 får vi lagt nyt slidlag på Møllegårdsvej, vest for skolen

Ny skolebestyrelse
Med udgangen af skoleåret er det tid til at sige farvel til ”den gamle” bestyrelse. Bestyrelsen har de sidste 4 år
ydet en kæmpe indsats for skolen. Det kan den afgående bestyrelse ikke takkes nok for. Det er dem, der på
fællesskabets vegne, tager ansvar for budgetter, principper om dette og hint, samt ikke mindst er uvurderlig
sparring for ledelsen.
Vi skal så sige goddag til en nyvalgt bestyrelse. En bestyrelse, hvor der vil være gengangere, men hvor der
også vil være udskiftninger. Vi skal i denne omgang sige farvel og tak for indsatsen til Rikke Winther Revsholm,
Bent Kloster Hansen og Mohamed Abdulahi. Fra den nuværende bestyrelse tager Jakob Stagaard, Marianne
Christensen og Donny Curt Hedegård Holm endnu en tørn.
Ved nyvalget i april blev der valgt 4 nye medlemmer, nemlig Luise Ørum, Marlene Lysemose, Rifet Begic og
Klaus Juhl.
Vi glæder os til at byde den nye bestyrelse rigtigt velkommen. Vi har været til et enkelt valgmøde sammen, og
her indikerede talelysten, at vi nok skal få nogle gode og konstruktive møder med fokus på rammerne for
elevernes trivsel og læring.
Den nye bestyrelse præsenteres i et kommende nyhedsbrev

Et nyt skoleår
Første skoledag efter ferien er mandag d. 13. august, hvor 1.- 9. årgang møder i klasserne kl. 8:00.
0. årgang mødes i skolegården foran flagstangen kl. 9:00.
I løbet af skoleåret afholder vi tre forældredage. Her er det muligt at se, hvad der sker i klasserne, og skolen
giver en kop kaffe. Forældredagene afholdes d. 11. september 2018, 16. januar 2019 og 11. april 2019.

Vi glæder os til at se jer igen efter ferien klar til et nyt skoleår, men indtil da, slap af, nyd ferien og friheden.

RIGTIG GOD SOMMER TIL JER ALLE!

MED VENLIG HILSEN LEDELSEN PÅ BRAMDRUP SKOLE
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