Efterårsbrev – november.

Selv om mange af de aktiviteter og arrangementer der almindeligvis er den del af skolens
efterår og vinter er blevet aflyst, så er der stadig skoledage fulde af liv og børn der lærer og
leger. Vi forsøger at gennemføre mange af vores traditioner, men i en form der er forsvarlig i
forhold til restriktioner og smittefare. Desværre betyder det i de fleste tilfælde at vi ikke kan
invitere jer med når noget særligt foregår og det er vi kede af, men sådan må det være lige nu.
Vi savner den daglige kontakt til jer forældre og håber I aldrig vil tøve med at kontakte os, hvis I
har spørgsmål, er nysgerrige eller har bekymringer I vil drøfte med os.
Efterårsudstilling.

Den 29.oktober havde vi fernisering på
billedkunsts efterårsudstilling. Alle elever fra
første klasse til og med 5. klasse havde bidraget
med værker. Årets tema var dyr – og der var
mange og forskelligartede fortolkninger over
temaet og eleverne havde benyttet mange
teknikker og materialer ved udarbejdelsen af
værkerne. Der var smukke dyr, fantasifulde dyr,
dyr i collage og dyr på papir. Der var glade dyr
og dyr i fangenskab og dyr med plastik i maven.
Ferniseringen foregik over 5 omgange, hvor alle
elever efter en lille introduktion med en juice i hånden kunne nyde hinandens og egne værker.

Det obligatoriske praktisk musiske valgfag.
Fra dette skoleår skal alle elever i 8. klasse til eksamen i et
praktisk musisk valgfag. På Zahles gymnasieskole er faget i
år madkundskab. Lærerne fortæller at eleverne er dygtige,
læringsparate og meget interesserede og vi glæder os til
at følge de to første klasser der skal til eksamen i januar
måned.
Vores nuværende 7. klasser har kunnet vælge imellem
billedkunst, musik og madkundskab og vi er netop ved at
fordele holdene. Det glæder os at der er elever til alle tre
fag så næste år vil der være eksamen i tre praktisk musiske
fag.

Uddannelsesvejledning.
I 8. og 9. klasse intensiveres uddannelsesvejledningen. I 8. klasse bliver eleverne for første gang
uddannelsesparathedsvurderet og i 9. klasse skal der yderligere tages stilling til valg af
ungdomsuddannelse eller evt. 10. klasse. Lone Hee, vores uddannelsesvejleder, har i denne tid
samtaler med eleverne i 9. klasse - ligesom hun sparrer med lærerne om
parathedsvurderingerne. Zahles Gymnasium ved rektor anne Birgitte klange og to
gymnasieelever har været på besøg i alle vores 9. klasser og den 17.11 klokken 17.15 er der
fyraftensmøde for forældre på gymnasieskolen med introduktion til vores eget gymnasium. En
forælder pr barn er velkommen og arrangementet finder sted i Zahlen på gymnasiet.
Brobygning og besøg på ungdomsuddannelser er aflyst i hele landet i år, men på
Gymnasieskolen vil 8. klassernes brobygning foregå i egne klasser med undervisning af
gymnasiets lærere.

Ole Ehlers og den kongelige fortjenstmedalje i sølv.
Ole Ehlers ophørte som lærer på Zahles skole den 31.august efter 40
års tjeneste på Gymnasieskolen.
Skolen indstillede i foråret Ole til Fortjenstmedaljen i sølv og den blev
bevilget. Medaljen skulle have været overrakt ved en
afskedsreception for Ole, men da vi har måttet udsætte den nu to
gange blev medaljen i stedet overrakt på skolen af rektor ved en lille
festlighed den 4.11.
Stort tillykke til Ole med medaljen.

Advent og jul.
Adventsindledning
Fredag den 27. november kl. 9 g kl. 10 er der traditionen tro adventsindledning over to gange
for 0. – 5. klasse, desværre uden overværelse af forældre. Der vil være fællessalmer, fordi vi
overholder kirkens krav til antal, så det glæder vi o meget over.
3.A og 3. B vil medvirke ved adventsindledningen, og Domprovst Anders Gadegaard vil holde
en lille adventsprædiken for os.
Juletræsfest for 0. og 5. klasse.
Juletræsfesten for 0. klasse arrangeret og forberedt af 5. klasse vil også i år tage en anden form
end den plejer. Det vil være onsdag den 2. december fra 8 – 12 for 0.A og torsdag den 3.
december for 0.B fra 8 – 12. Forældre vil nærmere blive orienteret om dette.

Lucia
Torsdag den 10. december vil 4.A synge Lucia for udskolingen
i Zahlen på Gymnasiet fra 9 – 12, og torsdag kl. 17 vil en
forælder for hver elev fra 4.A blive inviteret til at lytte til 4.A´s
Lucia sang kl. 17 i festsalen.
Fredag den 11. december vil 4.B synge Lucia for 0. – 5. klasse
fra 9 – 12 i festsalen og kl. 17 vil en forælder for hver elev blive
inviteret til at lytte til 4.B´s Lucia sang i festsalen.
Også denne tradition bliver anderledes i år, men den bliver selvfølgelig holdt på den måde, vi
kan i denne tid.
Juleindledning.
Fredag den 18. december har alle klasser skoledag fra 8 – 11.50. Kl. 11.50 åbner Zahlitten for
tilmeldte børn, og for alle er der juleferie frem til den 4. januar, hvor skolen begynder til
sædvanlig tid.
Fredag den 18. december kl. 10 vil der være juleindledning for alle klasser – sendt fra festsalen,
live, så alle klasser er med fra deres Activeboard. Juleindledningen vil indeholde flere af de
genkendelige elementer, og Domprovst Anders Gadegaard vil fra juletræet i festsalen holde en
juleprædiken for os, ligesom Rektor Anne Birgitte Klange vil ønske alle en glædelig jul og et
godt nytår.
Klasselærerne giver besked om dagens øvrige program for de enkelte klasser.

