
Månedsbrev, november- december 2022

Juleuge
Vi havde en forrygende juleuge med de forskellige juleværksteder.  Det var også dejligt at se
alle til julefesten på skolen.

December
Traditionen tro vil vi i Stjerneskuddet fortsætte med, at vi i løbet af december måned pynter
et fælles juletræ med hjemmelavet julepynt. Dette er et forsøg på at lave et mere
bæredygtigt alternativ til pakkekalendere i klasserne. Det vil sige, at alle elever inden
december begynder skal have et stykke julepynt med, som er pakket ind som en lille gave.
Det behøver absolut ikke at være en større produktion, en perleplade eller en flettet
julestjerne er meget fint! Dog skal julepynten laves derhjemme, så det er hemmeligt for de
andre i klasserne og en overraskelse, når vi hver dag i december pakker en ny gave op.

Omvendt Julekalender
Hver dag i december vil vi åbne en låge i SOS Børnebyernes julekalender, som hedder
‘Omvendt Julekalender’. Nedenstående er en beskrivelse af Omvendt Julekalender.
Omvendt Julekalender handler om glæden ved at tænke på og gøre noget godt for andre
end sig selv.
I år er det 10. gang, Omvendt Julekalender løber af stablen. Og igen i år tager SOS
Børnebyernes ambassadør Mille Gori børnene med på en rejse med masser af udsyn og
indsigt. Mille vender julen på hovedet og beslutter sig for at lave en omvendt ønskeliste, hvor
det ikke handler om fryden ved at få, men om glæden ved at give. Hver dag i december
finder hun sammen med børn ude i verden frem til en god gerning, som kan komme på
ønskeliste. I sin søgen efter gode gerninger kommer hun både ind på børns rettigheder,
årsager til fattigdom og hun bliver endda inviteret hele vejen til Albanien, hvor hun skal
besøge to børn, der får hjælp af SOS Børnebyerne.

Mie
Mie kommer tilbage fra barsel d. 9-12. Mie og Niels skal være sammen i klassen frem mod
jul. På den måde har Mie og klassen mulighed for i ro og mag, at lære hinanden at kende,
og Mie har mulighed for at tage ejerskab over tiltagene. Mie skal være klasselærer fra d.
1-1-2023. Glika fortsætter med matematik og science med 1 klasse.

Nye tiltag i 1. klasse
Som vi hører fra forskellige forældre og lærer, der er nogle forbedringer af vores læringsmiljø
i klassen. Vi fortsætter med at lave tydelige rammer, som eleverne kan læne sig ind. Tak for
jeres indsats og støtte.

Sygdom, ekstraordinær ferie og andet fravær
Husk at skrive på kontoret@norrebro-lilleskole.dk eller ring på: 35354501.

mailto:kontoret@norrebro-lilleskole.dk


Spændende arrangementer
-Uge 50: I denne uge kommer der en praktikant, som er i 8. klasses erhvervspraktik, hun
kommer til at være i både 0,1 og 2 klasse. Erhvervspraktikanten hedder Sif.
-morgen kaffe til 1kl. klasse d.20-12 fra kl. 8.30-9.30.
-Juleafslutning  onsdag d. 21. dec. kl. 8.30-12. Galaksen fra kl. 12 til 17.
-Første skoledag efter juleferien 3. jan.
-fælles legegrupper mellem børn i 0,1, og 2 klasse d. 16-1
-fælles møde i stjerneskuddet mellem 0,1, og 2 klasse d. 23-1

Tak for denne gang
Niels og Glika vil gerne sige ‘’Tak for det gode samarbejde’’ Det har været en stor fornøjelse
at opleve en støttende forældre gruppe. Tak for jeres støtte.

Kærlig hilsen
Niels og Glika


