Nyhedsbrev december 2017
Hvor ligger Hjørring helt præcist?

Kære forældre!

En meget lang togtur væk fra Helsinge! Det

Skolens medarbejdere bestræber sig hver dag

fandt 14 elever fra 7. årgang ud af, da de

på at leve skolens værdier ud, så elever og

sidste weekend deltog på deres første

forældre kan mærke dem i handling og ikke

talentcamp i det nordjyske sammen med cirka

bare i ord. Det gør mig derfor ekstra glad at

250 andre talentfulde 7. klasses elever fra hele

kunne fortælle, at samtlige knap 300 elever i

landet. Weekenden stod på undervisning i

indskolingen er glade for at gå i skole, og alle

dansk, engelsk eller matematik. Vi har som

vores små elever (undtagen én!) er glade for

skole købt 41 pladser på camps hos

deres lærere. Dette resultat fra elevernes

www.talentcamp.dk. Det betyder, vi kan

trivselsundersøgelse her i efteråret viser, at vi

tilbyde vores dygtigste elever i udskolingen

lykkes. Vi ved nemlig, at oplevelsen af

ekstra faglige udfordringer som et godt

tryghed og trivsel samt gode relationer til

supplement til undervisningen her.

lærerne er særdeles vigtige forudsætninger for
elevernes læring. Afdelingslederne og
klasselærerne er i gang med at nærstudere
resultaterne. I starten af det nye år vil vi lægge
en samlet beskrivelse og handleplan ud på
skolens hjemmeside.

Matematikundervisning på talentcamp

Lad ”Familiemad” stå for aftensmaden …
Nu har alle familier med tilknytning til
Helsinge Realskole fået mulighed for at gøre
aftensmaden lidt nemmere, når det hele bliver
lidt travlt. Man kan vælge mellem to til tre
forskellige veltilberedte simreretter, som kan
tages med hjem til aftensmaden. Man finder
Familiemaden i Morgensangssalen, i SPOR4

Alle elever i indskolingen er glade for skolen …
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og i Børnehaven – varmer maden op og

”Hvorfor er december så rar?”

tilsætter selv pasta, ris, kartofler eller salat.

December er en rar måned, fordi vi har så

Familiemad er fremstillet i børnehavens

mange gode skoletraditioner. Lucia-optoget er

køkken i overensstemmelse med skolens

en begivenhed, vi alle ser frem til. I år var

værdier. Vi prioriterer kvalitet, økologi og

hele 101 elever fra 3. – 9. årgang med. Et

sundhed. Al overskud fra salg af Familiemad

smukt og bevægende syn, som glædede både

går til at støtte driften af skolens bod.

på skolen, på Helsingegården og i gågaden.

101 elever var med i årets stemningsfyldte Luciaoptog

Julegudstjenester for alle skolens elever er en
anden god tradition, som vi på baggrund af
Familiemad byder på nem og sund aftensmad!

skolens værdigrundlag naturligt holder fast i.
Vi skal til DM!
Et stærkt pigehold fra 8. årgang kvalificerede
sig i sidste uge til DM i skolehåndbold. Stort
tillykke! Det er så heldigt, at DM afholdes i
Helsinge i januar. Held og lykke til holdet!

”Glade jul” til 8. og 9. årgangs julegudstjeneste
Tak for samarbejdet i det forgangne år.
Glædelig jul og godt nytår til alle hjem.
Venlig hilsen Jeppe Møller Tobberup

Stort tillykke til de dygtige håndboldpiger!
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