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4. ÅRGANG ER
NU UNESCO
VERDENSARVSAMBASSADØRER

Kultur
Vil du vide noget om
verdensarv - ja så kan
du bare spørge en af
eleverne på 4. årgang
- for nu kan de kalde
sig verdensarvsambassadører.
I begyndelsen af oktober måned blev 4. årgang uddannet
UNESCO verdensarvsambassadører. Kongernes
Jelling havde inviteret 4. årgang op til
monumentområdet, hvor de blev klædt på
til opgaven ved at få en rundvisning i
området, ved at få et mini foredrag om
UNESCO Verdensarv og ved at løse
spændende opgaver med
billedreportager.

som

Ideen er at sprede det gode budskab
om verdensarven til skoleelever. Håbet
er, at eleverne
tager hjem på skolen og deler historien om verdensarven. Frida fra
4.1 og Madeline fra 4.2 var så heldige, at de ved lodtrækning fik lov
til at røre runestenen. Det er ellers kun Prins Joachim der har fået
lov til det.

ARLA

au

TOMAT

Efter efterårsferien
får eleverne
mulighed for at købe
lidt supplerende til
madpakken, da
skolen har lavet en
aftale med ARLA om
salg af udvalgte
produkter

Arla-automaten bliver opstillet i skolens
kantine. Elevrådet har været med til at
pege på de produkter, som skal sælges.
Skoleledelsen har herefter sorteret i de
ønskede produkter - så de også har et
sundt indhold. Jeg blev selv overrasket
over, at næringsindholdet i Mini Kakao er
det samme som i Minimælk. Den kan
derfor også købes i automaten. Der bliver
mulighed for møntindkast. Overskuddet fra
salget tilgår skolens elevråd.

SKOLEMÆLK MINI
Næringsværdi pr. 100g:

• Energi 154 kJ/36 Kcal
• Fedt 0,4 gram – heraf mættet fedt 0,3 gram
• Kulhydrater 4,7 gram – heraf sukkerarter 4,7
gram
• Protein 3,5 gram
• Salt 0,11 gram

MINI KAKAO
Næringsværdi pr. 100g:

• Energi 158 kJ/37 Kcal
• Fedt 0,4 gram – heraf mættet fedt 0,3 gram
• Kulhydrater 4,6 gram – heraf sukkerarter 4,5
gram
• Protein 3,6 gram
• Salt 0,12 gram

Så
ER DET NU!

Fredag den 18. oktober er det farvel til Forældreintra
og goddag til AULA.
Det har været ønsket, at lave et mere tidssvarende system. Aulas opbygning
minder i højere grad om det man er vant til fra sociale medier.
For at tilgå AULA skal du have oprettet en Uni-login kode. Er du blandt dem,
som endnu ikke har oprettet en kode kan du finde vejledningen her:

https://drive.google.com/open?
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6. ÅRGANG LAVER I
SAMARBEJDE MED
FOOD INNOVATION
HOUSE SMAGPRØVER
PÅ MAD FRA
VERDENSARVSSTEDER
KOM OG SMAG
LØRDAG DEN 26.
OKTOBER I BYENS
BUTIKKER!

MACHU PICCHU

EMPANADAS

SKOLENS FORVENTNINGER TIL SPROGBRUGET FOR
BØRN OG VOKSNE
Jeg skrev i årets første nyhedsbrev, at vi vil udarbejde forventninger til
sprogbruget på skolen. Du kan nu se resultatet på ovenstående tavle. Jeg vil
opfordre dig til - også- at “dyrke” disse positive forventninger derhjemme.
Sammen når vi nemlig så meget længere i arbejdet med sprogbruget.

Vi ønsker dig og din familie en rigtig god efterårsferie
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Lance

Mette

Camilla

Kristina

