
 

 

Forårsbrev 

Foråret nyder vi. Det er lyst, når vi mødes om morgenen og lyst, når vi går hjem - næsten altid lyst 

når vi går hjem. 0. Klasserne har sået karse og groet bønnestager, der er købt nye bolde og om lidt 

er det ”store tegnedag” på Israels plads, hvor hele indskolingen dekorerer pladsen med farvekridt. 

Gallafest og 9. klasse. 

Fredag den 29. marts holdt skolen gallafest for 9. klasserne og deres lærere- og da var det ikke lyst, 

da vi gik hjem. Et meget aktivt festudvalg havde arrangeret alt fra bordpynt til underholdning 

under maden. Alle klasser havde øvet at danse lanciers, og de var blevet dygtige. 100 unge 

mennesker mødte ind til fest med håret sat og det pæne tøj på – og det var en stor fornøjelse. 

Vores elever kan holde fest, have det sjovt, være ordentlige - og skægge - og vi der var med som 

voksne skulle blot nyde synet og oplevelsen af dem og med dem. 

Eksamensperiode for 9. klasse 

Nu nærmer eksamensperioden sig og vi har sidste skoledag for 9. klasse den 24.maj. De skriftlige 

prøver ligger i perioden fra og med den 6. maj til og med den 14. maj. De mundtlige prøver 

begynder den 27. maj. 

Røgfri skole 

Grundskolen har fået et samarbejde med Københavns kommune om røgfri skole. Det er skolens 

mål, at eleverne på Zahles grundskole ikke begynder at ryge, og at de forstår de konsekvenser, det 

har at ryge. 

Vi har hvert år Henrik Rindom på besøg for at fortælle 9. klasserne om misbrug generelt, og han 

fortæller i den forbindelse også om rygning, men vi har nu suppleret med teater/ workshop for 

alle 7. klasser og en monitorering af rygning i 7.,8. og 9. klasse. Vi venter lige nu på resultaterne fra 

undersøgelsen. Alle lærere er blevet præsenteret for et nyt undervisningsmateriale af 

konsulenterne fra Røgfri Skole og skolen har fået materiale til undervisningen. 

Bag for en sag 

5. A og 5. B har i faget madkundskab bagt for en sag og har samlet 3.030 kroner ind. I denne uge 

afleverede Det lille Elevråds formandskab personligt pengene til Folkekirkens Nødhjælp og bad 

om, at pengene blev brugt på uddannelse til ”Verdens piger”. 

Stor tak til eleverne i 5. klasse for det flotte arbejde og det flotte resultat. 

  



Lego Lab. 

For at understøtte elevernes teknologiforståelse og de naturfaglige fag har vi sammen med 

Seminarieskolen fået lov til at udnytte nogle kvadratmeter, der blev til rådighed, da en af skolens 

lejligheder blev fraflyttet, til et LEGO laboratorium, hvor der skal arbejdes med robotter, 

matematik, innovation og eksperimenteren under overskriften fra leg til læring. Vi venter stadig på 

byggetilladelse så det varer et øjeblik, inden vi kommer i gang med det, men lærerne er ved at 

blive klædt på til opgaven, og vi glæder os. 

Fra det lille elevråd:  

Det lille elevråd beder om, at I forældre vil tage hensyn til eleverne til morgensang og stille jer 

langs væggen, så eleverne kan se tekst og hvad der måtte ske på scenen. 

Og fra os: 

Og i den forbindelse vil vi gerne gøre opmærksom på, at eleverne ikke må benytte telefoner eller 

medbringe mad og drikke i festsalen og det vil være en stor hjælp, hvis I som forældre vil støtte op 

om dette og følge samme retningslinjer. 

Påske 

Nu glæder vi os til Påskeferie og indleder den med Påskeindledning i Trinitatis Kirke fredag den 

12.april klokken 8.45 for elever og forældre fra 0. til 5.klasse. Skolens kor og 3.A medvirker 

sammen med Pastor Erik Høegh-Andersen ved påskeindledningen.  

Efter indledningen er der almindelig skoledag på skolen, og efter frokost synger 0.- 5.klasse i 

festsalen sammen med DR Ultra kl. 12.30 med på skolernes sangdag. 

Når skoledagen slutter, så er det ferie, indtil tirsdag den 23.april, hvor skolen begynder til 

sædvanlig tid. 

 

Vi ønsker jer en glædelig påske og en dejlig ferie. 

Lis og Mona 

 

 

 


