	
  

Kokkedal den 8. marts 2019

Kære alle
Tiden flyver derudad, foråret er godt på vej og det er allerede marts!
Som jeg skrev i det seneste nyhedsbrev, er der også fart på det store skoleudviklingsprojekt. Der er nu lavet et konkret byggeprogram, så alle dem
der byder ind på arbejdet, har et præcist oplæg at gå efter. Jeg tror virkelig,
at alt hvad der kommer til at ske heromkring Kokkedal Skole og Gymnastikkens Hus bliver til glæde for os alle og hele lokalsamfundet.
Velkommen til nye ansatte
I har måske allerede lagt mærke til, at der er kommet nye lærerkræfter på
4. årgang og i børnehaveklassen. Det er lærerne Jeanett og Gülten, som
er startet på 4. årgang og Camilla, som er ny børnehaveklasseleder. Hjerteligt velkommen til alle tre.
Fuld fart på fagligheden
På mange årgange er der gang i vigtigt projektarbejde lige nu. På 2. årgang
har eleverne haft en temadag om Kina i forbindelse med det kinesiske

I fredags havde vi fastelavn og
det blev lige præcist så festligt og
skægt, som vi alle havde forventet.
Foto: Marie Louise Nordby Ogle.

nytår. Eleverne arbejdede med tre værksteder: 1) Kina i tal, hvor eleverne
blandt andet skulle lære at tælle på kinesisk i tegn og tale, 2) pindetræning
med små øvelser med spisepinde og det var godt for finmotorikken og 3)
fabrikation af kinesiske lanterner med budskaber skrevet på kinesisk. Dagen
sluttede med at eleverne skrev gode hilsener for det nye år til hinanden og
alle fik spisepinde med hjem så de kunne øve sig.
6. årgang har været på tur med læseraketten til Colombia. Organisationerne Red Barnet og Oxfam IBIS har udarbejdet nogle portrætter af forskellige børn i Colombia, og i et gruppearbejde har eleverne lavet opgaver om et
af de udvalgte børn. En af opgaverne var at skrive en tale til FN om, hvordan
børnene kan få et bedre liv med udgangspunkt i børnekonventionen. Eleverne fik også ’smagt’ på Colombias madretter, da de sidste onsdag lavede
mad til i alt 160 personer! Det var godt klaret.
7. årgang har haft en tværfaglig science-uge, hvor de har arbejdet med
teknologi, der har gjort en forskel. Eleverne har fundet frem til en række vigtige teknologier inden for blandt andet rumfart, penicillin og el- og brintbiler.
Og så har 8. årgang netop afsluttet deres store projektopgave. Den er udarbejdet inden for overemnet ”afhængighed” – det kan være afhængighed
af spil, alkohol og træning. Nogle grupper har også arbejdet med økonomisk

Disse flotte lanterner blev lavet i
lanterneværkstedet - og pludselig dukkede en flot kineser op
med sin lanterne! Der blev også
skrevet små glade nytårshilsner i
børnenes grise-foldebøger- fordi
kineserne nu er i grisens år.
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og politisk afhængighed til f.eks. EU og Nato, og afhængigheden af at føle
tryghed i en gruppe. Produkterne har været meget forskellige. Der er blandt
andet produceret kortfilm, kemiske forsøg, plakat og sms-korrespondance.
9. årgang har også afsluttet projektarbejde. Det var deres første afgangsprøve og de klarede det med flotte resultater. De har desuden fået nye
møbler på årgangen efter mere end 15 år med de samme møbler på udskolingen. Efter sigende er eleverne meget glade for udskiftningen og jeg synes
også, at det er flotte møbler.
Rekordbeløb
Denne gang lykkedes det Børnehusene Kokkedal og Kokkedal Skole at ind-

Vi havde en rekordflot indsamling
og er nu med til at styrke verdens
piger.

samle ca. 26.000 kroner til Danmarks Indsamlingen - en flot rekord. I
2016 indsamlede vi 19.000 kroner, i 2017 var det 25.000 kroner og i 2018
var beløbet 22.764 kroner. Tusind tak for jeres gavmildhed.
En brækket arm
Skolens souschef Helle er desværre sygemeldt i øjeblikket efter at hun
brækkede sin arm lige inden vinterferien. Derfor må jeg opfordre jer alle til
at tage fat i Niklas eller mig i stedet hvis I har brug for ledelsens hjælp.
Vi rydder op
År efter år har Kokkedal Skole været en del af den store landsdækkende
affaldsindsamling, som foregår den 31. marts. I ugen op til indsamlingsdatoen hjælper vi hinanden og vores omgivelser med at fjerne en masse affald. Det er hele skolen, som er aktive, og vi samler i nærområdet og håber
at naboerne vil tage godt i mod børnene.
Scienceklub i fritiden
Nogle går til spejder eller sport i fritiden. På Kokkedal Skole kan eleverne
også gå til science efter skoletid. Fire lærere: Christian, Katrine, Ole og
Sophia har indrettet et slags Georg Gearløs-værksted sammen med elever
fra 7. årgang og her mødes de helt frivilligt hver mandag fra klokken 14 til

Sådan ser de nye møbler ud i 9.
klasse. Nu venter vi på næste
sending, som går til 8. klasse, og
over de næste par år vi alle klasser have fået nye møbler.
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16 og ’går til science’. Det er imponerende at se, hvordan lærerne kan skabe
begejstring for faget, og helt skønt er det at se, hvordan eleverne fra 7. årgang hjælper 2. årgang med at lave spændende modeller.
Gallatøjet blev luftet
Årets gallafest var arrangeret af 9.-klasseseleverne selv. Eleverne fra de
to 9.-klasser og J4 kom i deres flotteste tøj og deltog i middag, konkurrencer
og dans. Lærerne agerede både tjenere og opvaskere og sørgede for, at de
unge blev serviceret og opvartet godt og grundigt.
Venteliste til vores skole
Det er rigtig ærgerligt, at vi ikke har plads til alle de elever, som gerne vil gå
på Kokkedal Skole. Samtidig må jeg indrømme, at jeg er både glad og stolt
over, at vi faktisk har venteliste til 1., 2., 4., 5., 7. og 8. klasse. Og lige
nu har vi 80 nye elever opskrevet til de kommende børnehaveklasser. Det er
en rigtig fin udvikling, synes jeg.
Påskebanko
Her kommer en lille reklame om et kommende arrangement, som jeg nok
skal fortælle mere om i næste nyhedsbrev. Det er vores ’påskebanko’ den
11. april for alle elever her på skolen og deres familier. Husk at få det i kalenderen, for det bliver helt sikkert rigtig sjovtJ
Skønne fotos af 9. årgang fra
deres gallafest.
Fotos: Tilde Eschenburg.
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