Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev

Vi er nu kommet godt ind i år 2018 og udover undervisningen er vi kommet i gang med div. valgfag
som krea, drama, kor samt musik og bevægelse. Der er en stor interesse for disse valgfag og det er
vi glade for.
Pt. arbejder flere klasser med projektopgaver, som afsluttes efter vinterferien. En gang efter
vinterferien vil 5. og 6. klasse have al sin fokus på årets teaterforestilling, som skal være klar i uge
10. I vil få besked omkring dato, tid mv. når vi nærmer os. Vi håber at alle børn og forældre på hele
skolen vil bakke op omkring forestillingen, så dette års skuespillere og andre medvirkende får et
stort publikum.
Sammenbygningen af skolebygning og pavilloner går efter planen. Der er nu isoleret og støbt
fundament og vi forventer at selve byggeriet kan gå i gang, hvis vejret holder. Vi glæder os til det
bliver færdigt og vi kan tage det i brug. Vi forventer at kunne indvie byggeriet i starten af uge 10.
Ved skolens indgang ved p-pladsen er der kommet et flot oversigtskort over skolen op at hænge, og
der vil også blive sat et op i området ved den nye tilbygning, når arbejdet er afsluttet.

Eftermiddagshygge i Kernehuset :o)

Nyt fra Kernehuset
I Kernehuset har vi haft en lille omrokering. Vi har lavet hyggerum i det tidligere puderum, og
flyttet puderne ind i ’krogen’. Samtidigt har det givet mulighed for at sætte bordene lidt anderledes
i vores store fællesrum. Børnene er glade for det nye, og det fungerer fint.
I januar har vi lavet fuglefoder, både i fine kaffekopper og en mere natur model, hvor foderet er sat
på en gren. – helt klart en go’ spise for enhver fugl.
Vi har været heldige her i det nye år, hvor der har været skønne dage, hvor vi så har valgt at være
ude, også selv om det ikke har været fast udedag. Vejret har været mildt, men vi har dog savnet
solen.
Vores næste arrangement er fastelavn, hvor I har modtaget information via intra. Vi glæder os til
dagene, både med det yngste og de ældste.

Clean Class
Vi har her på skolen genindført Clean Class, og ugens vindere bliver offentliggjort på vores
samlinger. 8. kl. var første vindere blandt de ældste elever, og bh.kl. vandt i indskolingen. Ugen
efter var det så 6.kl. og igen bh.kl. der løb med sejren.

Tabulex-konkurrence
Vi har sat Tabulex-konkurrence i gang. – og det er alle klasser der ’kæmper’ mod hinanden. Til
vores store fællessamling, hver den sidste fredag i måneden, bliver vinderen offentliggjort.
Konkurrencen går ud på, at alle elever skal HUSKE og tjekke sig ind og ud i Tabulex, HVER DAG.

Vinderen af januar måned: Børnehaveklassen

Generalforsamlingen nærmer sig…
Bestyrelsen har netop haft møde og har travlt med at gøre status over årets resultater, som både
handler om økonomi, byggeri, udeskole, niveaubaseret undervisning, forældresamarbejde og en
masse andre ting. Betonfundamentet er støbt i skolegården og nu går tømreren i gang med at opføre
sammenbygningen til pavillonerne, som gerne skulle stå færdig i uge 9.
Vi har fået lavet en ekstern rådgivningsrapport over mulighederne for energioptimering og der er
nogle konkrete punkter, som er lette at gå til og vil give kontante besparelser i løbet af få år.
Generelt er tilbagemeldingen, at skolens bygninger er i god stand, og at vi har gang i de rette
satsninger omkring forbedringer. Denne rapport er endnu et element i forhold til indsamling af
viden og input til den fysiske helhedsplan for skolen. Det skulle Topmødet den 20. januar også have
været, men som bekendt traf vi beslutning om at aflyse arrangementet pga. for få tilmeldte. Nu
beder vi i stedet om input fra forældrene på anden vis og afsætter også lidt tid til drøftelser på
generalforsamlingen den 14. marts. Vi forventer således, at den endelige helhedsplan bliver
udformet og godkendt af bestyrelsen, så den kan fremlægges i foråret 2019.
I forbindelse med generalforsamlingen er fire bestyrelsesmedlemmer på valg og både Maria og
Louise ønsker at genopstille. Anderledes ser det ud for Claus og Torben, som ikke ønsker genvalg.
Det åbner altså mulighed for, at to andre forældre kan blive valgt ind og tage del i arbejdet med at
udvikle vores fantastiske skole i det gode samarbejdsklima i bestyrelsesarbejdet. For 2½ år siden, da
Rikke og Torben blev valgt ind i bestyrelsen på den ekstraordinære generalforsamling, og Torben
påtog sig opgaven som formand for bestyrelsen, var situationen rigtig vanskelig.
I tiden, der er gået siden, er der opnået markante resultater gennem en solid, fælles arbejdsindsats.
Vi fik en Strategiplan Tybjerg 20:20 og har arbejdet målrettet på at realisere ambitionerne i denne.
Den presserende lokalesituation er løst, skolen er vokset med mange nye børn, økonomien er solid
og vi har fået dokumenteret og skabt god struktur omkring en masse procedurer og arbejdsgange –
for blot at nævne nogle af overskrifterne.
Med andre ord har skolen oplevet en stabil periode fra de første års pionerånd og opbygning, til
konsolidering og stabilitet. Det betyder ikke, at skolen er færdig og alt bare er kedelig drift nu…
men det er muligt at være bestyrelse med tid til temadrøftelser, forbedring af skoledagen for børn og
medarbejdere og overskud til at gå i gang med en etapevis forbedring og investering i skolens
fysiske rammer med det lange lys på.
Vi håber, at mindst to forældre har lyst til at stille op til valget til bestyrelsen på
generalforsamlingen og være med i dette arbejde. Hvis nogen er nysgerrige på opgaven og gerne vil
vide mere om hvad bestyrelsen laver, så kan ethvert bestyrelsesmedlem og selvsagt formanden altid
kontaktes.
Vi glæder os til en spændende generalforsamling
og håber at se rigtig mange forældre den 14. marts.
Bestyrelsen

”9 KLASSE MOD NYE HØJDER”
I de sidste par måneder har 8- og 9 klasse arbejdet sammen i idræt. Vi har fået berørt både boldspil- med
basket og volleyball. Vi har været på besøg i YO YIN KAN i Næstved, hvor vi trænede nået kropsbasisk med
forskellige Kampsporter. Næste uge (d. 23. januar) skal vi til Sorø Idrætsefterskole (igen) sammen med 8.
klasse og I får lejlighed til at arbejde med jeres spring færdigheder under rigtig gode forhold.
I november havde vi besøg af Team Fog fra Næstved. De kørte nogle
undervisninger i Basket, hvor vi fik trænet de basale ting i basket. Vi havde
også nogle foredrag med dem i forhold til engelsk. Udover at komme ud på
skolen og undervise, fik vi også nogle fribilletter til deres kampe.
Team fogs undervisning har virkelig givet pote og vores færdigheder og
spilforståelse blev for hver træning øget.
I december begyndte vi at arbejde med volleyball, da der onsdag d. 10. januar 2018 blev afholdt
volleyturnering. Vi besluttede at stille med 1 drenge- og 1 pigehold blandet mellem 8 og 9 klasse, som vi
mente passede med både vores mandskabsmuligheder og med de værdier vi som skole gerne vil formidle til
omverdenen, nemlig at vi er en fælles enhed. Der blev trænet i både
idrætstimer og frikvarterer for at blive klar til udfordringen. På selve dagen
mødtes vi kl. 8 og varmede op, og kl. 9 begyndte kampene. Vi kæmpede
bravt, men måtte indse at vores korte tid til at træne
ikke havde været nok, og tabte vores kampe. Trods
det var det en lærerig dag, hvor man virkelig kunne
mærke hvad vi er bedst til på denne skole, at støtte
op om hinanden på tværs af klasser.
En uge efter tog vi afsted til YO YIN KAN i
Næstved, hvor vi skulle lærer lidt om nogle forskellige kampsporter. Vi
havde kun en time at træne i, så det blev ikke til så meget mere end det
basale. Det var meget spændende at høre omkring trænerens erfaringer og
måde han levede på, da kampsport var blevet en hel livsstil for ham.
Bagefter fyldte vi lige depoterne op igen på McDonalds, hvor vi også
evaluerede omkring denne oplevelse. Derefter gik vi hen til Helligåndens
museum inde i Næstved, hvor vi gik lidt rundt og kiggede på udstillingerne
der viste noget om Næstved gennem tiden. Det var en spændende oplevelse
at se hvor meget byen og samfundet har ændret sig fra dengang til nu
På tirsdag d. 23. januar skal vi til Sorø idrætsefterskole sammen med 8 klasse, hvor vi skal prøve kræfter
med vores springteknikker i mere professionelle omgivelser. Vi var også derhenne sidste år, hvilket virkelig
var en lærerig men hård omgang, så vi glæder os til at se om vi kan mærke en forbedring af os selv
Vi har altså været afsted 3 gange med idræt på 3 uger; det er ikke sket før og vi er dermed med til at skrive
historie.
Kærlig hilsen
9 klasse- Tybjerg privatskole

