Oktobernyt
Refleks/ cykelveste
Dagene er blevet kortere og mørkere. Jeg vil derfor opfordre til, at alle forældre
tjekker, om børnene har reflekser i deres overtøj, og at lys og cykelveste er i orden.
Vi skal passe rigtig godt på vores børn og unge, og det kan vi blandt andet gøre ved
at sikre os, at de bliver set i trafikken til og fra skole.
Derfor vil jeg også opfordre især indskolingsforældrene til at øve grundlæggende
færdselsregler for fodgængere og cyklister med børnene. Måske kan man bruge en
lørdag eller søndag formiddag på at gå eller cykle sammen for at repetere: cykle i
højre side af vejen, når du skal dreje så foretag 90 graders svingning, vis tegn, når du
skal holde eller dreje, ingen bløde kurver o.a.
Skolernes motionsdag d. 13. oktober
Durup og Glyngøre skole afholder fælles motionsdag i år.
Glyngøre planlægger og afvikler løb med indlagte poster for eleverne i Halkhoved
plantage for elever i 0.-4. klasse fra begge skoler.
Durup skole står for at arrangere triatlon for eleverne i 5. og 6. klasse.
Børnene skal møde i hensigtsmæssigt tøj og fodtøj. Vi gennemfører motionsdagen
uanset vejret. Forældre og bedsteforældre er som altid velkomne til at deltage i løbet.
Program for dagen er udsendt.
Omlagt uge – Bliv Flyvende
Mandag, tirsdag og torsdag i uge 41 bliver nogle anderledes dage, hvor motion, leg og
læring kommer til at gå hånd i hånd. Målet er at inspirere elever til endnu mere
bevægelse. I hører nærmere om dagenes indhold fra klasselærerne.
Den gode tone
I oktober måned sætter vi særlig fokus på tonen blandt eleverne. Som optakt til
arbejdet har klasserne besvaret 8 spørgsmål på Klassetrivsel.dk. Herunder har jeg
fremhævet 3 af spørgsmålene:
Er der nogen i klassen, der taler grimt til dig, så du bliver ked af det?
Har du gjort nogen fra klassen ked af det?
Hvilke typer ord eller sprog bliver brugt?
25% af eleverne oplever grimt sprog i frikvartererne, når der ikke lige er en lærer i
nærheden. Det er typisk bandeord og øgenavne.
Samtidig svarer kun 6% svarer ja til, at de taler grimt. Der kunne altså tyde på, at
eleverne ikke altid er klar over, hvordan sproget virker på deres kammerater. Vi hører
jævnligt elever sige: ”Det var jo kun for sjov”.
Lærere og elever arbejder med den gode tone på klassen løbende og onsdag i uge 41,
har vi en temadag for hele skolen for at øge bevidstheden om, hvad sproget betyder
for alles trivsel. I slutningen af oktober, beder vi eleverne besvare de samme 8
spørgsmål og håber så, at langt færre elever synes, der bliver brugt grimt sprog i
frikvartererne

Medarbejder
Sonja har besluttet at stoppe som Trainee-lærerstuderende. Uddannelsen var ikke
helt det, hun ønskede sig. Det betyder desværre, at vi skal finde en ny medarbejder
med tiltrædelse pr. 1. november.
Med venlig hilsen
Peter

