fredag den 2. november 2018

Månedsbrev for Asgård
Kære forældre
Så er der gået endnu en måned, og vi har nu for alvor fået efterårsvejr. Man kan mærke, at
vinteren snart står for døren, med alt hvad det indebærer. Ungerne er allerede begyndt at
glæde sig til al julehyggen i næste måned, og de håber bestemt på sne :-)
Fra hygge til uhygge. I denne uge var der jo Halloween. Og det blev selvfølgelig fejret som
sædvanligt her på friskolen. Tirsdag var vi alle i gymnastiksalen for at skære
græskarhoveder. Det var rigtigt hyggeligt. Jeg bliver imponeret hvert år over, hvor
uhyggelige og fantasifulde ansigter, de kan få lavet. I år var ingen undtagelse. Det kunne I
jo selv se onsdag aften til selve festen, hvor de tog imod os alle på trappen foran
gymnastiksalen. Det ser bare fantastisk ud, når de står der med lys i. Men ellers var det jo
bare en rigtig (u)hyggelig aften med et utroligt godt fremmøde. Hvor er det bare dejligt at
se så mange. Så tusinde tak for en dejlig aften.
Siden sidst har jeg jo været afsted på det lille introkursus til microbit. Det var meget
interessant, og jeg glæder mig til, vi skal igang med at programmere. Det er ret simpelt, så
det skal de nok alle få lært. Jeg regner med, vi går igang i næste uge.
På et tidspunkt skal jeg på endnu et kursus - denne gang om mindfulness for børn. Jeg
ved desværre ikke alt for meget om det endnu, så det er ikke så meget, jeg kan fortælle.
Men jeg tror nok, det skal blive rigtig interessant. Det er et gratis kursus, så derfor bliver
der, så vidt jeg har forstået, en lodtrækning om, hvorvidt man kan komme på det i 2019
eller 2020. Så det bliver spændende. Man kan læse en lille smule om det på
nedenstående link.
http://mindfulness.au.dk/stressfri/grundskoler/
I næste uge har vi emnedag om fredagen, som vi vil fortsætte med mandagen efter. De to
dage skal vi bruge på at tegne. Vi har planer om, at de skal prøve at tegne hinanden på
forskellige måder. Det kan f.eks. være silhuetter af deres ansigter i profil. Så har vi købt
nogle akvarelfarvekridt, som man kan dekorere med bagefter. Der er allerede nogle
stykker, der glæder sig meget til disse dage, så det skal nok blive godt.
Det var alt for denne gang. God weekend :-)
Med venlig hilsen
Claus Gori
Rødding Friskole

