NYT FRA
FRISKOLEN

Fredagsnyt

poster undervejs igennem løbet. Vi håber rigtig
meget at så mange som muligt har lyst til at

Så er endnu en uge ved at være ved ende. Vi

komme og være med til igen at skabe en ny og

har haft en god uge med masser af læring

anderledes tradition i Højmark - denne gang:

og bevægelse.

ÅRETS ADVENTURERACE.

Åben morgensang

Jeg kan afsløre at man skal have tøj og sko på

I onsdags havde vi åben morgensang. Vi

der må blive beskidt. Der vil både være lidt

havde mange besøgende i alle aldre.

colour run, havregrød og muder. Så er I

Børnehuset kom og var med og en masse

advarede..Men det bliver sjovt. Man må også

andre interesserede lagde vejen forbi. Det

gerne bare komme og kigge på og se løbet, som

er altid rart når vi har gæster i huset.

slutter af på boldbanen. Opvarmningen starter

Temaet var barndom og jeg inviede folk i

kl 9.00. Kom og vær med. Der er forfriskning

min barndom og læste op fra min

undervejs.

bedstefars barndomsminder. Vi sang
"Barndommens gade" og "Dengang da jeg

MOTIONSLØB
15. OKTOBER.
ALLE ER
VELKOMMEN TIL
AT DELTAGE

var lille" og Claus spillede på guitar. Tak for
besøget til jer der kom. Kom endelig igen.
Computerrum
I skrivende stund går HGF rundt og sætter
computere op i vores nye computerrum.
Det er HGF der ejer maskinerne og vil bruge
det om aftenen og i weekender og ferier.
Dejligt at endnu flere får glæde afskolens
rum og faciliteter og at vi kan kan
samarbejde med byens foreninger.
Skolernes motionsløb og emneuge
I næste uge har vi emneuge med fokus på
krop og bevægelse. På fredag afholder vi
skolernes motionsløb. Men dog lidt
anderledes end I er vant til. Lærerne har
lagt liv og sjæl i projektet og det skal nok
blive en sjov og festlig dag. Vi afholder et
adventureløb rundt i byen med forskellige

Læringsformer i undervisningen

SFO

Vi har de dygtigste lærere, som hver dag lægger
meget energi i at gøre undervisningen så alsidig
som muligt, for at børnene lærer på forskellige
måder. I alle timerne er der elementer af
bevægelse, så undervisningen ikke bliver
enformig og kedelig. Se lige herunder hvordan
de har matematik på yngste

HUSK at vi kun
holder åben
mandag og
tirsdag i uge 42.
Husk tilmelding.

Pauserne efter efterårsferien
Efter efterårsferien bliver der lavet lidt om i
vores pausestuktur.
I frugtpauserne får børnene altid frugt og flere
gange i ugen er der boller. Efter ferien er alle
børn ude i denne pause. Der vil fortsat være
legepatrulje og skiftende aktiviteter.
I middagspausen spises der madpakker.
Derefter er der igen aktiviteter udenfor. Nogle
dage vil der blive arrangeret en styret
aktiviteter på multibanen eller på
græsplænen. Andre dage må man bruge sin
cykel i pausen. Det er børnene der
bestemmer hvad de vil lave, men der er altid
mulighed for at deltage i en aktivitet, et spil
eller en leg. Nogle dage vil vi bestemme at
børnene skal ud.
Mellemtrinnet har arbejdet med eventyr og
læste op for hele skolen til morgensamling sejt

Der leget kop-bold ifrikvarteret

Jesper læser op af sit eventyr for resten af skolen. Eventyret
handlede om en emhætte uden fødder.

Alle elsker mooncars - bare vi havde mange
flere.

God weekend til jer alle
Mange hilsener Marie Ehlers

Yngste trin finder ting der
begynder med M og O og S

