
November og lidt december 2022 

Vi nærmer os december med alle dens dejlige traditioner, men november skal vi også glæde os 
over. Vi synger morgensang i halvmørke og hygger os ved det, og på skolen er der aktivitet alle 
vegne. 

På Israels Plads bliver der spillet bold og leget. Det kan smådryppe, regne og blæse, men når 
der bliver fløjtet ind, genlyder gangene af høje, ivrige børnestemmer. I samarbejde med 
Seminarieskolen har vi de sidste to år uddannet elever fra 5. årgang til legepatruljen. 10 elever 
fra hver skole har gennemgået en dags uddannelse og hjælper i frikvartererne med gode ideer 
og igangsættelse af lege. 

Fernisering 

I uge 44 havde vi fernisering på årets 
billedkunstudstilling. Alle elever fra 1. til 5. 
klasse har bidraget med smukke og 
spændende værker, alle inspireret af Henri 
Matisse og hans univers af farver og former. 
Henri Matisse sagde, at ethvert værk skulle 
være en fest for øjet. Tak til alle jer forældre, 
der kom og besøgte elevernes udstilling, og 
tak til lærere og elever fordi, ” det er en fest 
for øjet” at træde ind i forhallen i denne 
måned.  

 

Sokkeindsamling 

I hele november måned samler 4.B sorte 
sokker ind. Suppekøkkenet i Vor Frue kirke 
har efterspurgt sorte sokker til de 
medborgere, der kommer i suppekøkkenet, 
og den opgave ville 4.B gerne hjælpe med at 
løse. Tak til 4.B der på denne måde gør det 
konkret, at vi kan tage et medansvar for de 
mennesker i vores lokalmiljø, der har det 
svært. 

Her er det elever fra 0. klasse, som viser et par 
af de indsamlede sokker. 



Arrangementer i november 

Den 16. november er der hele to arrangementer i kalenderen:  

7. årgang skal se teaterforedraget ” Sandheden om snus og tobak”. Der er til foredraget 
tilknyttet et undervisningsmateriale, som klasserne skal arbejde med efterfølgende. Håbet er, at 
eleverne bliver klar over farerne ved rygning og snus og holder sig fra det. 

9. årgang skal holde Greasefest. Det er en efterhånden gammel tradition for 9. årgang. Eleverne 
får danseundervisning om dagen, og fester og danser om aftenen. 

Billedet er fra Greasefesten den 17. november 2016. 

Den 17. november er det matematikkens dag fra klokken 8.00 til 12.55. Temaet i år er videnskab 
og matematik. Hele skolen deltager, og vi ser frem til en lærerig dag med spændende 
matematikundervisning. 

Den 22. november kl. 17.15 til 18.15 er forældre til elever i 9. klasse inviteret til fyraftensmøde på 
gymnasiet. Her vil rektor Anne Birgitte Klange fortælle om Zahles gymnasium, og der vil være 
mulighed for at stille spørgsmål. Forud for mødet har Anne Birgitte og elever fra 2. g besøgt 
vores fire 9. klasser og orienteret om vores gymnasium. 



Den 2. december er der ikke undervisning. Gymnasiets og grundskolens lærere har en fælles 
pædagogisk dag med udgangspunkt i skolens værdigrundlag og dannelsessyn. Zahlitten har 
åbent hele dagen. 

Arrangementer i december 

Vi følger op med et decemberbrev, men her er lidt datoer: 

Der er adventsindledning i Vor Frue den 25.11 klokken 9.00 til 9.30 for indskolingen og 
klokken 10.00 til 10.30 for 6. til og med 9. årgang. Forældre er velkomne. 

9. årgang har projektopgave i uge 49. 

8. årgang er i brobygning på gymnasiet to dage for hver klasse i løbet af ugerne 50 og 51. 

Der er juletræsfest for 0. og 5. klasse den 7. december fra klokken 18.00 til 20.15. 

Der er Luciagudstjeneste i Vor Frue den 13. december klokken 16.30, hvor 4.A og 4.B går 
Lucia. 

Juleindledning vil blive delt i 2. Begge afholdes den 21.december 

Kl. 9.00 – 10.00: 0. – 7. klasse 

Kl. 10.30 – 11.30: 8. klasse – 3. G 

Forældre er velkomne. 


