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Decembernyt: 

Dette december nyt for at ønske alle elever og forældre en glædelig 
adventstid. Det har været et dejligt efterår på skolen til trods for mange lærere 

på orlov og også to opsigelser i lærerkollegiet. Vi har været heldige at få ansat 
gode vikarer, og vi har en lærerstab og en elevgruppe, som hver eneste dag 

bakker skolen op med glæde. Det er vi meget taknemmelige over. I som 
forældre skulle prøve at være her i dagligdagen og mærke den glæde og 

varme, der udgår fra alle vores elever.   
 

Adventsindledning 
Fredag den 1. december havde vi traditionen tro 

adventsindledning i Domkirken for 0.–5. klasse. 
Børnekor og Zahlekor sang. 3.B fremsagde 

salmen ”Det første lys er Ordet, talt af Gud”, 

tændte lys på adventskransene og Nanna og 
Storm fra 3. B læste om Marias bebudelse af 

Jesu fødsel fra ”Den nye Aftale”. Pastor Eva 
Maria Schwarz holdt efterfølgende en lille 

prædiken. Efter adventsindledningen havde Det 
lille Elevråd arrangeret julebingo på skolen for 1. 

– 6. klasse, hvor hver elev havde en bingo 
plade, og Susanne Carlsen læste numre op, som 

alle kunne følge med i på Active boardet. Salget 
af plader indbragte 4590 kr., som går til SOS 

Børnebyerne. 
 

 
Optagelser i 0. klasse og 6. klasse for 

skoleåret 2018/2019. 

Optagelsen af børn til 0. klasse er næsten faldet 
på plads. I Januar afholdes der samtaler med 

potentielle elever til de to nye 6. klasser 
 

Respekt plakater og små videoer.  
Det store elevråd har haft fokus på respekt og har udarbejdet plakater og små 

videoer for at sætte fokus på, at vi møder hinanden med respekt. 
 

Israels Plads i glat føre 
Belægningen på Israels Plads bliver desværre meget glat, når temperaturen er 

mellem 0 og 5 frostgrader er det decideret farligt at færdes derude, hvorfor 
eleverne skal være ekstra opmærksomme og helst undgå løb. Det kan blive 

nødvendigt at holde dem inde nogle dage.  
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Lucia 
Tirsdag d. 12. december og onsdag d.13. december synger 4.A og 4.B Lucia 

for alle klasser på skolen – også for gymnasiet. Det sker kl. 8.45, 10, 10.45  
og 11.10 tirsdag og onsdag i skolens festsal.  

Tirsdag den 13. december Kl. 13 synger de i Torvehallerne og samme dag kl. 
17 synger de ved en Luciagudstjeneste i Domkirken sammen med Vesterbro 

ungdomskor. Alle forældre og andre er meget velkomne i kirken.  
 

Ny Hjemmeside  
Skolens nye hjemmeside gik i luften den 2. oktober. Webadressen er stadig: 

www.zahlesgym.dk.  I midten af oktober fik vi optaget en velkomstfilm ved 
hjælp af en drone. 7.A er statister på filmen. 

 

Terminsprøver i uge 50 og 51.  
9. klasserne har terminsprøver. Skolen afholder terminsprøver for at eleverne 

kan prøve, hvordan det er at gå til de skriftlige prøver.   
 

Efterårsudstilling  
Skolen har været invaderet af insekter i alle mulige 

former og farver.1. – 5. klasse har udstillet i hallen og i 
festsalen. Det er nogle meget fine og forskelligartede 

kunstværker, som eleverne har lavet. 
 

Brobygning grundskole- gymnasium. Skolens fire 8. 
klasser er i et todages brobygningsforløb på skolens 

gymnasium i løbet af uge 50 og 51. 
 

Pædagogisk weekend d. 15. og 16. marts. Skolen 

holder lukket torsdag d. 14. marts fra kl. 12 og fredag d. 
15. marts. Zahlitten har åbent for elever 0.-3. klasse. 

Eleverne fra 0.-3 klasse kan være i Zahlitten  
 

Juletræsfest for 0. og 5. klasse 
Torsdag den 14. december er hele dagen præget af 

”juletræsfest” – den fest 5. klasse forbereder og har for 0. klasse. Store, der 
fejrer de små. En fest bygget på traditioner gående tilbage til skolens 

begyndelse med dybe rødder og samtidig efter hver tids behov. 0. klasse 
forbereder sig for at overraske forældrene. 5. klasse forbereder sig for at 

glæde de små i 0. klasse, og det hele går op i en højere enhed om aftenen, når 
træet tændes og pigerne i 5. klasse synger ”Dejlig er den himmel blå”. 

 

http://www.zahlesgym.dk/
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Juleindledning 

Torsdag den 21. december har vi juleindledning i Domkirken for alle elever fra 
0. klasse til 3.g kl. 9.30. Børne- og Zahlekor vil synge sammen med elever fra 

1.g. Elever fra 0. klasse vil fremsige juleevangeliet, og der vil være flere 
musikalske indslag. Domprovst Anders Gadegaard vil holde juleprædikenen for 

alle. Alle forældre er også velkomne her. 
Alle elever fra 0.- 9. klasse møder kl. 8 i egen klasse og går sammen med 

klasselærere til kirken kl. 9.15. Juleindledning begynder kl. 9.30 Efter 
juleindledningen er der juleferie. 

Zahlitten har åbent den 21. december og 22.december for tilmeldte børn. 
Klasselærere følger tilmeldte elever i 0. – 3. klasse tilbage til skolen fra kirken. 

Tilmeldte elever fra 3. klasse går selv i Zahlitten og ”sene” korbørn afleveres 
også i Zahlitten, når de er færdige.   

 

Skolen er lukket fra d. 22.12 til d. 7.1.2018 begge dage inkl.  
 

Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår 2018. 
 

Skolen begynder igen mandag d. 8. januar 2018 efter skema. 
 

Med venlig hilsen 
 

Lis Ingerslev og Susanne Carlsen 


