Kære forældre i Udgård

Tandslet 9/11-17

Her følger månedsbrevet for november 2017. Vi har lavet vores layout en smule om, så alt det faglige er i et brev for sig
selv og nederst på forældrebrevet vil vigtige datoer være nævnt.
Praktik
Hvor er det skønt at komme ud på besøg hos praktikstederne og møde glade børn. De har fået SÅ meget ros, så det kan vi
alle kun være stolte af. Efterfølgende har eleverne så fået skrevet et brev til praktikstedet og takket for praktikken.
Kommunalvalget i Sønderborg
I sidste uge var hele Udgård til præmieoverrækkelse i Det Sønderjyske Hus i Sønderborg, hvor Ida fik overrakt diplom og
blomster for en 2. plads i essay-konkurrencen for grundskolen (+ kr.3000.- til klassekassen). Eleverne var virkelig søde og
flinke –og opførte sig eksemplarisk. Det er en kæmpe fornøjelse at kunne have dem alle med  Også tak til jer forældre,
som havde mulighed for at køre med – og husk så også at stemme den tirsdag den 21. nov.
Café til åben-skole-arrangement
I dag torsdag den 9. november afholder menighedsrådet en foredragsaften på skolen. I den forbindelse er Udgård blevet
spurgt, om vi vil stå for caféen. Det vil vi jo selvfølgelig gerne, det giver gode penge i klassekassen . Eleverne er blevet
delt på 2 hold, da vi også har café-tjansen i forb. med bingo-aften den 22. feb.2018.
Projektopgaven
Vi har løftet sløret for dette års emne til projektopgaven ”MIN TID”. Så allerede nu kan eleverne gå i tænkeboks også
meget gerne sammen med jer derhjemme. I morgen vil eleverne få udleveret en brochure med gode fif og krav til
projektopgaven. Vi vil bruge lidt tid hver uge på at gennemgå brochuren. Det er også en rigtig god idé at komme på
biblioteket og få ledt efter egnet materiale. Selve projektopgaven skrives i uge 49 og fremlæggelserne er så i uge 50.
8. kl på besøg hos UU
Tirsdag den 21. november tager Trine med 8. klasse på besøg på Ungecenteret i Sønderborg til en vejledningsformiddag
omkring studievalg m.m. Vi tager bussen kl. 08:07 og er retur på skolen igen inden 13:10 til de sidste par timer.
9. kl i biografen / 7. -8. kl. besøger biblioteket
9. klasse og Marianne tager i biografen fredag den 24.nov. fra kl. 09-11, hvor de skal se filmen ”Snowden”. Samme dag og
tidspunkt tager resten af Udgård på biblioteket, hvor vi får en rundvisning og mulighed for at låne bøger til fx
projektopgaven (eller måske juleferielæsning ). 7. og 8. klasse tager bussen t/r og vi er alle hjemme til idræt igen.
Gyseraften
Torsdag den 23. november inviterer os lærere i samråd med forældrerådet eleverne til en gyseraften. Eleverne har fået en
invitation med hjem, hvor I kan læse flere detaljer. Der er en egenbetaling på kr. 50.- som dækker aftensmad og forsk.
aktiviteter bagefter.
Julebindedag
Fredag den 01. dec. holder hele skolen julebindedag. Vi starter til normal tid kl. 08:15 og slutter ca. kl. 13:00. Vi håber også
at se nogle af jer forældre på dagen 
Julekalender og nisserier i klassen

Datoer at huske:

Eleverne har været i tænkeboks omkring en form for julekalender
eller andet nisse-halløj. I får mere info derom senere i november,
da der endnu ikke er taget en endelig beslutning 

09/11

Café på skolen fra kl. 19:30-21:00

21/11

8. kl. på besøg på Ungecenter

23/11

Gyseraften fra kl. 18-21

24/11

Tur til biblioteket/biograf

01/12

Julebindedag

Efterårshilsner fra Marianne, Jens, Martin og Trine

