Brevduen december 2017
Kære forældre
Særskilt brev om skolegårdsprojektet er netop udsendt til jer. Vi holder jer løbende opdateret om udviklingen.
Vores juleønske er, at der meget snart er en færdig gård. Måske det kan gå i opfyldelse…

Nu er der i hvert fald plantet krydderurter…

Inden for i den grønne bygning er kunstprojektet gået i gang. Der har allerede vist sig anledning til et par gode samtaler
mellem eleverne og Niels. Hvad ser man på vægmaleriet? Snakken går livligt…

P4C Philosphy for Children
I indskolingen benytter pædagogerne som noget nyt, en filosofisk metode der bidrager til, at børn kan udvikle sig til
selvstændigt tænkende individer.
De pædagogiske teamkoordinatorer deltog tidligere på året i en studierejse til England, hvor metoden blev oplevet i
praksis på en skole. Inspirationen var så stor, at P4C-metoden bliver taget i brug både i vores indskoling og på
Frederiksbergs øvrige skoler .
Der er tale om en metode, der tillader børn at stille spørgsmål ved tilværelsen og ved deres egen opfattelse af verden
omkring dem. Den helt centrale aktivitet i P4C er samtalen. Gennem sjove filosofiske aktiviteter i børnehøjde træner
børnene sig til at lytte til andre, reflektere og begrunde deres udsagn.

Farvel og goddag og en barsel
Vi skal her ved årsskiftet sige farvel til tre medarbejdere.
Det drejer sig om vores tekniske serviceleder Kenneth Nielsen, som skifter til det private erhvervsliv. Vi har
ansat Hans Brogaard i stillingen. Hans begynder d. 1. januar.
Line Staffeldt har fået job som familievejleder i Albertslund Kommune.
Trine Brevadt rejser til Columbia for at undervise i engelsk.
Vi ønsker alle tre det bedste – og takker dem for deres store indsats på Duevej igennem flere år.
Stine Lundsgaard Larsen går på barsel, og i hendes vikariat har vi ansat Michelle Jørgensen.

Lucia
Alle 3. klasserne har øvet sig godt og grundigt og skal gå hele skolen rundt på Lucia-dag d.13. december. Et
stemningsfuldt indslag på alle trapper og gange. Vi glæder os! Samme dygtige kor optrådte for beboerne på
Betaniahjemmet i fredags d. 8.12.

Juletur for indskolingen.
Fredag d. 15. december går hele indskolingen i samlet flok på besøg i Mariendalskirken. Vi skal synge et par julesange,
høre hvorfor vi fejrer jul og nyde lidt musikalsk optræden. Det foregår i skoletiden ml. kl.10 og 11.

Og hermed er stafetten til juleferien givet videre til jer.
SFO og Jokeren holder åbent d. 21. og 22. december samt d. 2. januar.
På gensyn til første skoledag for eleverne i 2018 ONSDAG d. 3. januar.
Kontaktforældre kan allerede nu sætte et X i kalenderen. Der afholdes møde d. 30. januar kl. 19 - 21. Nærmere info
følger.
Med ønsket om en god jul og et godt nytår til jer alle fra
Skolebestyrelsen og ledelsen på Skolen på Duevej

