Skolenews 2017
Fredagshygge
Fredagshyggen i december var en succes.
Mange tak for lånet af køkkenet af SFO’en, det var en stor hjælp for os.
Vi fik solgt mange æbleskiver.
Tak fordi I støtter op om vores fredagshygge.

Elevrådet
vi holder møde ca. 1 gang om måneden. Her planlægger vi hvad der skal ske, vi
snakker bl.a. om fredagshygge, skolebestyrelsesmøder, fælleselevrådsmøder og lige
nu planlægger vi en fastelavnsfest.

Terminsprøver
8 og 9 klasse har haft terminsprøver inden juleferien (uge 50). De havde prøver i alt
fra skriftligt dansk til problem regning. Carsten udtaler at det var: ”Best Day Ever”
mens mange elever synes at det var: ”røv kedeligt”

Vidste du…?
Elevrådet holder fastelavnsfest d. 27/2-17, B afd. Kl. 08:00 og C og D afd. Kl. 10:00

C og D afd. har d. 13/1 hørt foredrag med Jesper fra Earwax i Viborg, han var en
meget inspirerende iværksætter. Det er bl.a. ham der siger på TV2 ”En god film uden
afbrydelser”

Skolebestyrelsesmøde
Info fra skolebestyrelsesmøde Der bliver holdt en indflytterfest, når byggeriet
står færdigt den 22/3 for B, C og D afd. Bygeriget holder tidsplanen ind til
videre, men der kan jo altid komme noget i vejen.
Der skal laves en film om børne-og ungepolitikken, og der er der blevet tænkt
at Kulturcrew skulle lave det med hjælp fra lærer.

D afd.
Niklas Bech Moisen:

Synes at det var fedt at have om Elk Horn, vi så en film om Elk Horn og den var god.
Der står en vindmølle i Elk Horn fra Nørre Snede og den har stået på Møllegade i
Nørre Snede. Så har vi lavet pandekager og medisterpølse med sirup.

A afd.
Fredag d. 25.11.2016 var der juleklippedag i indskolingen. Her blev klippet og
klistret pynt både til fællesarealer og klasselokaler. Rigtig mange forældre og
bedsteforældre havde taget sig tid til at komme og hjælpe med pynten.

D. 29.11.2016 havde indskolingen besøg af Jochen Brusch og Finn Svit, der
på violin og guitar fortalte en musikalsk historie om en dreng, der voksede op
og blev musiker.

D. 9.12.2016 gik skolens kor Luciaoptog på skolen.
I uge 2-4 arbejder 2y, 2z og 2x med Vinterens fugle. Der bliver læst om fugle,
skrevet om fugle, malet fugle og store fuglehuse, der bliver lydt til
fuglestemmer og fuglenes udseende og levevilkår studeres.

7.A og 7.B
7.A og 7.B har d. 1/2-2017 været i Viborg domkirke, hvor biskoppen var der
og prædikede om mod. Efter at vi havde været i Viborg domkirke, gik vi hen til
Bowl ´n´ Fun, hvor vi var i en 30 time, hvor vi fik 10 min. til at spise i. Så tog vi
med bussen og kom hjem og fik fri.

Skolevalg
Der var i torsdags d. 2/2 2017 var der skolevalg for eleverne i 8. og 9. klasse.
Dagen før var der repræsentanter fra de forskellige ungdomspartier, som kom
og debatterede for deres parti. Det har været et rigtigt spændende forløb for
eleverne. Kristian Thulesen Dahl fra Dansk Folkeparti var til stede under hele
debatten.

Byggeprojekt
Indflytning i det nyrenoverede er blevet udskudt 4 dage. Det var meningen at
vi skulle flytte ind om mandagen i uge 8, men det er nu torsdag i uge 8.

Skrevet af elevrådet Nørre Snede skole

