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16. december 2019
Kære forældre og elever på Holbergskolen,
Tiden går hurtigt, og nu er vi godt på vej mod juleaften, og vi trænger alle til at blive ladet op af den gode
jule-energi, der er i at være sammen med dem, vi hver især har kære. Vi har lige afsluttet jule-klippe-klistre
dagen og Luciaoptog, og spurter imod juleferien. Det var i øvrigt utrolig dejligt, at se det store fremmøde
der var på klippe-klistre dagen. Det var super hyggeligt.
Skoledage inden jul
Traditionen tro skal vi i fase I & II til julegudstjeneste i Tersløse Kirke. I år falder julegudstjenesten sidste dag
inden juleferien torsdag d. 19. december. Forældre skal være meget velkomne til at komme og hjælpe med
at få børnene godt i kirke – Skriv til jeres lærere, hvis I ønsker at deltage. 0., 1. & 3. klasse skal i kirke 09.15 –
09.45, 2. & 4. klasse skal i kirke 10.00 – 10.30, og 5. & 6. klasse skal i kirke 10.45 – 11.15. Eleverne i fase III
har deres egen juletradition. Alle elever møde denne dag 08.20 - 13.15, og i den sidste lektion efter frokost,
der mødes vi i multisalen, hvor der vil være nogle juleindslag og sange, inden vi sender hinanden på
juleferie.
Ændrede ringe- og bustider for 499
I forbindelse med at bustiden for linje 499 rykkes 5 min. frem rykker vi ligeledes vores ringetider tilbage til
det normale, og 1. lektion ringer dermed igen ind kl. 8, når vi kommer tilbage fra juleferien.
Danmarksmesterskaber i fagene
Torsdag d. 28. november deltog Fase 3’s elever i kvalifikationen til DM I
Fagene. DM i Fagene er en konkurrence, hvor eleverne enten i
tværfaglige hold eller individuelt dyster i fagene. Det er med stor
stolthed at kunne fortælle, at vi har to hold videre i den tværfaglige
konkurrence og tre elever videre i den individuelle konkurrence. Én af
eleverne i den individuelle konkurrence præsterede endda så flot, at
vedkommende blev nummer et i kategorien dansk i region sjælland.l
topscorer. Det bliver spændende at følge finalen i DOKK 1 i Aarhus D. 22.
januar
Aula
Som tidligere annonceret så lukker Forældreintra og Aula åbner for jer
forældre her d. 1. januar 2020. Det betyder, at alle de dokumenter og
billeder som man måtte ønske at gemme skal overføres.
Noget omkring Lego League
6.B deltog i starten af november måned i First Lego League stævnet i
Sorø.
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Elever, lærere og forældre har i den grad knoklet hele efteråret for at være så forberedt som overhovedet
muligt til konkurrencen. Eleverne havde bl.a. forberedt et projekt om en ny og bæredygtig Holbergskole
som de fremlagde foran en stort publikum. Derudover klarede eleverne sig rigtig godt i robotkørslen og blev
nr. 6 ud af 17. hold.
Projektuge
Der afvikles projektuge på hele skolen i uge 2, d. 6. januar til 10. januar med mødetid for eleverne
8.20-13.15. Dertil er der fernisering og fremlæggelser i Fase 3 d. 13. januar.
Husk at der er åbent hus d. 8.januar. Det er altid dejligt, når I som forældre har mulighed for at komme og
se hvad der sker på skolen.
Nye medarbejdere
Vi har været så heldige, at kunne ansætte to nye lærere til vores Flexklasser. Det er Andrea Eldevig og
Henriette Lenler. De er begge topkvalificeret og har en lang erfaring med sig som specialundervisere. Tag
godt imod Henriette og Andrea.

I ønskes alle en glædelig jul og et lykkebringende nytår
Skoleledelsen på Holbergskolen

