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bevæget sig i svømmehallen eller til yoga.

Kære forældre!

Hjernen bliver udfordret på et ”hjerne-stjerneTraditionen tro holder vi emneuge på skolen i

løb”, hvor eleverne løser Sudoku-opgaver,

uge 41. Skolen summer af liv og masser af

laver Mensa-øvelser eller finder flere motiver

anderledes aktiviteter, der bestemt ikke ligner

i det samme billede. Lærer Merete Stang er

almindelige skoledage. Eleverne oplever og

begejstret: ”Vi har ingen konflikter. Børnene

lærer noget andet, end de plejer i emneugen.

råhygger sig – og alle har succesoplevelser”.
7. årgang har kastet sig ud i noget helt nyt.
Deres uge handler nemlig om teknologi. De

Aksel og Anders fra 7. årgang koder på deres pc’ere
Afrikansk pizza med søde kartofler og mango!

unge er storforbrugere af IT, men forstår de,

Indskolingen har sportstema, hvor eleverne

hvordan teknologien virker? I løbet af ugen

får lov at prøve kræfter med en bred vifte af

prøver de at skabe IT fremfor blot at bruge

idrætsdiscipliner. Fx har 2. klasserne været på

det, fortæller lærer Bettina Meyer. ”Eleverne

besøg i Kampsportscenteret og snuset til

bruger deres kreativitet til at løse problemer

karate og judo. 3. og 4. årgangs tema er ”Børn

på nye måder. Denne læring kan overføres til

i andre lande”. Her kommer eleverne bl.a. på

andre fag”, siger Bettina. 8. årgang bevæger

besøg i Indien, Nordamerika og Afrika. Det

sig i en anden boldgade. Deres uge handler

handler om hjerne, træning og sundhed på 5.

om kropsbevidsthed med fokus på brug af

og 6. årgang. Helsinge Petanque-klubs aktive

krop, sind og sjæl. Journalist-spirerne fra

ældre medlemmer instruerer ugen igennem

Realkanalen dokumenterer alle aktiviteterne

vores elever i det franske spil – og de får også

på skolen og laver daglige udsendelser.
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Fire 1. klasser er blevet til tre

forventede byudvikling i Helsinge. Gennem

Vi kan mærke det markante fald i børnetallet i

længere tid har der været flere projekter i

Gribskov Kommune. På 1. årgang manglede

støbeskeen, fx de 700 planlagte grunde ved

vi ved årets start 20 elever i de fire klasser

siden af vores børnehave. Men tingene går

samlet set. Det kan ikke hænge sammen

meget langsomt – og derfor kommer der ikke

økonomisk. Derfor har vi været igennem en

flere børnefamilier til Helsinge lige nu.

proces, hvor vi har dannet tre nye klasser ud
af de eksisterende fire. Det siger sig selv, at

Pensionistfrokost er en god tradition

det ikke er en nem proces – hverken for børn

Èn gang om året indbyder vi pensionerede

eller forældre. Jeg skylder at sige en stor tak

medarbejdere til nogle hyggelige timer på

til de mange forældre, der har vist forståelse

skolen. I år startede de med at lytte til koret,

for vores beslutning. Det betyder meget, at så

og bagefter bød vi på en lækker frokost, mens

mange af jer bakker op i så vanskelig

jeg fortalte om, hvad der sker på skolen.
Dejligt, at mange tager imod indbydelsen.

De nye 1. klasser bliver rystet sammen i emneugen

en situation. Eleverne starter op i deres nye
klasser efter efterårsferien. På 0. årgang er der
startet tre børnehaveklasser i år, og allerede
nu kan jeg sige, at vi også starter op med tre

Alma fra 7.2 spiller cello til pensionistfrokost

klasser til næste skoleår.
God efterårsferie …

Det er mig magtpåliggende at sige, at skolen

I morgen skal alle elever til motionsdag i

på ingen måde er i krise. Vi har stadig fat i

skoven, på skolen og i skøjtehallen. En god

den samme procentandel af de børn, der er.

måde at runde af på, før vi siger: God ferie!

Der er bare færre at tage af. Det skal ikke
være nogen hemmelighed, at vi er skuffede

Venlig hilsen Jeppe Møller Tobberup

over, at der slet ikke er kommet gang i den
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