
December 2020 

Kære forældre 

Så er det meget snart juleferie og vi afslutter et år der på mange måder har været et anderledes 
år. 

Et anderledes år med restriktioner og bekymringer, men også et skoleår med masser af aktivitet, 
undervisning og ikke mindst skønne elever og opbakkende forældre. Tak for det. 

Også stor tak til vores lærere der i dette år har skullet være mere end almindeligt 
omstillingsparate - og har været det. 

Lidt ekstra fra november 

Den 17. november deltog alle 7. klasser i teaterforedraget ”Act-on-it – Don´t 
smoke”, ved Thomas Milton. Vi har nu i flere år haft besøg af Thomas Milton 
og hvert år med succes. Foredraget inddrager eleverne og der er stor 
spørgelyst fra dem efter foredraget. Teaterforedraget følges op af 
undervisning i klasserne på baggrund af materiale udarbejdet af Røgfri 
skoletid fra Københavns kommune. 

Alle Zahles elever på 8. klassetrin markerede det amerikanske præsidentvalg tirsdag den 3. 
november. Eleverne skulle skrive og holde en valgtale for enten Trump eller Biden. Klasserne 
kårede de bedste taler, som gik videre til finalen i Festsalen. 
Her blev der kåret en vindertale fra hver klasse. 

Vinderne af de to taler 

Vi kan være stolte af de unge mennesker, der formåede at fokusere på politisk indhold frem for 
iscenesættelse. I klasserne og på gangene kunne man opleve livlige, politiske diskussioner hele 
dagen. Tak til eleverne i 8. klasse, som bidrog til en indholdsrig og festlig dag. 



Og så december 

Projektopgave 

9. klasse arbejdede i uge 50 med den obligatoriske projektopgave for 9. årgang. Ifølge 
bekendtgørelsen skal eleverne arbejde med opgaven i 5 på hinanden følgende hverdage og 
umiddelbart derefter er der fremlæggelser, udtalelser og karakterer. I år har eleverne arbejdet 
under temaet: Forandring. 

To elever fra 9.C i et forsøg på at genskabe et impressionistisk værk af Edgar Degas. 

Da eleverne blev hjemsendt tirsdag i uge 50, har de færdiggjort deres opgaver digitalt og 
virtuelt og vi har valgt at udskyde fremlæggelserne til det igen kan lade sig gøre på skolen. Stor 
ros til eleverne der lynhurtigt omstillede sig og alle formåede at færdiggøre deres projekter. 

Adventsindledning 

Den 27.november var der adventsindledning i Vor Frue kirke for vores indskoling i to omgange. 
Kun forældre til elever på 3. årgang kunne deltage og vi måtte desværre aflyse indledningen for 
udskolingen. 



Adventsindledningen var som altid stemningsfuld og højtidelig og det var en fornøjelse at se 
alle børn være til stede og deltagende, og 3. årgang, der jo både skal fremsige vers og tænde 
adventskransen gøre det så flot. Også ros til det lille kor, der på grund af Corona næsten ikke 
har haft mulighed for at øve, men alligevel sang så smukt for os alle. 

Tak til Nikolai og Stinus fra 9. D der kom og akkompagnerede 3. klasse sammen med Egil og 
Nina fra 3.B. 

Efter adventsindledningen var der traditionen tro julebanko for 1. til 6. klasse arrangeret af det 
lille elevråd. 

Det blev festlige 45 minutter og elevrådet fik samlet 2985 kroner ind. Pengene skal gå til SOS 
børnebyerne og vil blive overbragt af det lille elevråd. 

5. klasserne holdt også i år juletræsfest for deres små i 0. klasse og selv om det da var et 
morgenarrangement og ikke varede så længe, så blev det en smuk afslutning for ”store for de 
små” i år også. 

Delvis nedlukning. 

Fra tirsdag den 8.december har skolen været lukket ned for alle klasser efter 4. klassetrin. Der 
har igen været fjernundervisning og på skolen er der nu meget stille. Vi savner de store elever 
og glæder os over at de yngre stadig er her. 

Lige nu forventer vi at skolerne skal åbne som normalt den 4. januar for alle dog med ” glidende 
tilbagevenden” frem til den 10. januar. Vi lægger en plan for tilbagevenden for alle klasser på 
skoleintra snarest. 

Vi ønsker jer alle en glædelig jul og et godt nytår. 

Lis, Christoffer og Mona


