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Brevduen

Kære forældre
Novembermørke og trafiksikkerhed - Pas på i trafikken!
Husk lys på cyklen og reflekser på tøjet.
Orienter jer ekstra godt til og fra skole i morgenmørket og aftenskumringen.
Det kan være rigtig svært at se trafikanter i vintermørket.
De nye skolepatruljer er nu uddannet og klar til at føre elever og forældre sikkert over vejene ved fodgængerfelterne på
Fuglebakkevej og Duevej. Skolepatruljerne forsøger det bedste, de kan med at hjælpe jer sikkert over vejene om
morgenen. Vi henstiller til, at alle respekterer deres anvisninger. De fortjener opmuntring og ikke sure miner. 

Informationsaften for nye 0. klasser med start 1. maj 2019
Mandag den 19. november holder vi informationsaften for kommende 0. klassers forældre. Det foregår i
gymnastiksalen fra klokken 19 - 21. Ledelse, børnehaveklasseledere og pædagoger er til stede. Vi fortæller detaljeret
om, hvad der kan forventes af skolen, og hvad vi forventer af samarbejdet med hjemmene. Der er også en grundig
gennemgang af, hvordan vi organiserer maj-perioden, så forældrene kan gå fra mødet med en klar fornemmelse af,
hvad Skolen på Duevej står for. Velkommen til! Vi glæder os til at hilse på og fortælle .
2 dage senere… Onsdag den 21. november er der åbent-hus klokken 17 - 18:30 for de kommende 0. klasses børn
med forældre. Der kan man opleve og opdage nogle af de spændene aktiviteter, som man kan lave i SFO-tiden, når
man går på vores skole. Pædagogerne er til stede og fortæller glad og gerne om dagligdagen på skolens SFO, der er
stolt af sin IDRÆTS-profil. Kontoret holder åbent, så man kan komme op og hilse på sekretærerne, hvor der også venter
en lille overraskelse. Vel mødt!
6.B læste for 3.A
”I dag har 6.B læst uhyggelige historier op for os. Det var gyser-noveller, de selv havde skrevet. De havde pyntet op og
tændt lys i deres klasse. Bagefter gik vi ud på kunstgræsbanen og spillede fodbold og legede kongeløber. Vi legede
også ”Jeg melder krig mod”. Det var en rigtig god time, og det bliver sjovt at se 6.B igen i pauserne.
30. oktober 2018” - Kristian og Emilia 3.A

Blomster i perler
Pludseligt var der blomster i vandhullerne – hvad var dog det? 3. klasserne havde lavet de fineste holdbare
perleblomster og sat dem til at gro på de triste, golde huller i skolegården. Dejligt med sjove initiativer. 

Virksomhedsbesøg – Frederiksberg Erhvervsforum
I uge 47 skal 4. og 7. klasserne på virksomhedsbesøg i lokalområdet.
Besøgene er et led i samarbejdet i Frederiksberg erhvervsforum og omfatter både detail, service og
håndværkervirksomheder. Konkret bliver der tale om besøg hos Føtex, Meny, Ingeborggården, Dronning Annemarie
Centret, PWD og Hotel Guldsmeden. Det bliver et besøg på 3 timer pr. klasse, og derudover er der både forberedelse og
efterbearbejdning i klassen.
La Cours Vej, Tre Falke Skolen og Skolen på Duevej er de 3 skoler, der har fået lov til at være med i startfasen af dette
samarbejde. Vi følger med på sidelinjen og er spændte på dette nye tiltag.

Mange venlige hilsner fra
Skolebestyrelsen og ledelsen

