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”Julen sig nærmer, sneen jorden dækker..”

Arrrgh – det gør den så ikke helt endnu – dækker jorden, sneen! Men, at julen sig nærmer, 
både ses, høres og mærkes tydeligt! Sneen lader vente på sig, omend der var en blanding af 
is og sne på bilen her til morgen. Her til eftermiddag afholder kulturudvalget og 
aktivitetsudvalget Julehygge og SFOen har sydet af julesysler – med stor aktivitet på det 
hemmelige værksted og musikalsk er vi blevet opdateret på både gamle og nyere julesange, til
morgensamlingerne. Endelig bliver vi jævnt hen ”begavet” med spiselige godter, så det 
mærkes på kroppen, at julen er ved at tage form!

Juleafslutning lørdag den 20. dec.

Lørdag den 20. dec. er sidste skoledag inden jul. Programmet er en lille smule anderledes, da 
det mest handler om at få sagt god jul” til hinanden, både med hygge på skolen og med en 
fælles jeleafslutning i kirken.Programmet for dagen er som følger:

• 8.15 morgensamling

• 8.45 -10.10 juleafslutningen på holdene

• 10.10 vi går samlet til kirken 

• 10.30 -11.30 fælles juleafslutning i Bjerring kirke

• 11.30 eleverne får fri og der er afhentning ved kirken

Obs Det vil være smart, at eleverne ikke har taske med. Husk at tømme garderoben fredag!

Forældre er velkomne til at deltage denne dag.

Lærerpraktikant i st. mellem.          

Vi har fået fornøjelsen af at have Mette som praktikant på GUFS i disse uger. 
Mette skal være her frem til og med uge 4 og har her lavet en lille præsentation af
sig selv:

Jeg er lærerstuderende på 3. årgang og er i praktik her på Gudenådalens Friskole frem til d. 
23. januar 2015.  Mine linjefag er dansk, historie og billedkunst, men jeg har tillige en 
håndarbejdsuddannelse fra Tekstiluddannelsen i Viborg. Jeg er hos Storemellem, som har 
taget rigtig godt i mod mig, hvor jeg afprøver mine egne evner som kommende lærer, under 
vejledning fra Lene og Nanny. Jeg er netop flyttet til Rødkærsbro sammen med min kæreste, 
som er musiklærer på Rødkærsbro skole. 
I min fritid nyder jeg at have hænderne i jorden blandt ukrudt og gulerødder og være sammen 
med dem jeg holder af. Så har jeg i seks somre været lejrleder ved Børneferieselskabet, som 
afholder ferier for mindre bemidlede familier, deltaget i boligsocialt arbejde og prøver gerne at 
udfordre mig selv både fagligt og personligt.
Mvh. Mette Bukhave
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Diplom for kodning!

Eleverne i storemellem har gennemført ”hour of code” og har fået diplom for at gennemføre 
dette spændende forløb. Man kan evt. gå ind på www.code.org og afprøve forløbet eller kaste 
sig ud i codningen på www.scratch.mi.edu . Der er frist indtil 14. dec.

Projektuge og fremlæggelse

Storegruppen har i denne uge knoklet
med projektopgaven. Der var deadline i
dag og i næste uge går det løs med
fremlæggelser. Nogle af opgaverne har
også givet ekstra udfordringer for vore
lokale ”store nørder”, der her ses i gang
med en Storm P. opfindelse:
 

Praktik fremlæggelser og Koncerter
Morgensamlingerne har i denne uge budt på fine 
fortællinger om den praktik, som storemellemhar været i. 
Fredagssamlingen, i dag, sluttede med et par 
fremlæggelser og ikke færre end 3 musikalske mini 
koncerter. En dejlig måde at gå til weekend på!
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