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September 2017
”Sildemåned”
Septem betyder syv. I den gamle
romerske kalender var september
årets syvende måned. Heraf
navnet.
Det gamle danske navn var
”sildemåned”. ”Som Gud har
befalet det, rejser sildene to
måneder, nemlig september og
oktober, fra det ene hav til det
andet, gennem Sundet i store
mænger, og det er et stort under,
at så mange passerer i de to
måneder, så man flere steder vil
kunne sønderhugge dem med
sværdet.”
Sådan skrev den franske ridder
Phillip de Maiziéres i 1300 tallet.

9. klasse på riverrafting – fra studieturen til Polen .

Sankt Nikolaj Skole - Esbjerg
Når man har haft en lang ferie, skal man lige vænne sig til at komme ind
i rytmen igen, men det er kommet hurtigt, og der er allerede nu fuld fart
på i alle klasser. Der er afholdt forældremøder, og de sidste afholdes her
i starten af september.
I slutningen af august måned, nærmere bestemt i uge 34 var 2. klasse
på lejrskoletur til Marbæk, 5. klasse var på lejrskole i Givskud Zoo, 7.
klasse var på studietur til Slesvig, 9. klasse havde pakket kufferten for at
tage på studietur til Polen, og 10. klasse var på sprogskole i
Folkestone/London. Tilbagemeldinger fra elever og lærere fortæller om
nogle lærerige, sjove og hyggelige oplevelser sammen.
Skolen vægter lejskoler højt som en del af skolegangen, fordi elever og
lærere oplever hinanden i andre sammenhænge end i hverdagen, og
lejrskolerne giver muligheder for at elevernes faglige kundskaber og
sociale kompetencer forbedres.
Det er hvert år en fornøjelse at se forventningsfulde elever tage af sted
sammen med deres lærere, og det er dejligt at se dem vende glade
tilbage igen med ”tasken” fyldt med spændende oplevelser og nye
erfaringer.
Eleverne får i september tilbud om valgfag via forældreintra, når vi har
fået tilmeldinger tilbage, får I besked om, hvilke hold der oprettes.
Lærerne i de pågældende fag giver besked om tidspunkt for
aktiviteterne og indskriver dette i skolens kalender.
Et nyt og større legesystem er opsat med muligheder for rigtig mange
forskellige aktiviteter ad gangen, en supernovakarrusel er kommet til
med en flot kompasrose i underlaget, en ny fugleredegynge har afløst
den gamle, to nye lukkede multibaner og en basketbane er etableret og
gule og røde siddemoduler er opstillet i randen af legepladsen og rundt
om det store træ i skolegården.
Der er rigtig høj aktivitet i skolegården, og de nye redskaber er blevet
modtaget med begejstring af eleverne;-)
Jeg ønsker jer alle en dejlig september.
Jørgen S. Jensen

Følg mig til side
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ForældreIntra
Du skal bruge et brugernavn og en kode. For skolen er det letteste
at sende oplysningerne til dig via e-mail. Send dit navn og dit barns
navn og klasse på mail til sanktnikolaj@sanktnikolajskole.dk. Så får
du en svarmail med de nødvendige oplysninger.
Når du er logget på, kan du i menuen finde punktet ”Indstillinger”.
Her kan du ændre oplysninger om telefonnumre, email m.v. Der
sendes automatisk en besked til skolens kontor om ændringerne.
Har I glemt jeres kodeord, kan I ved at indtaste de oplysninger, der
efterspørges ved glemt kodeord, få et nyt førstegangskodeord.
Lykkes denne fremgangsmåde ikke, kontakter I os også på mail med
de oplysninger, der er nævnt ovenfor.
Der er stadig forældre, som, sagt på en pæn måde, kan få et større
udbytte af forældreintra.
God fornøjelse med brugen af ForældreIntra.

Kort & Godt
Forældrerådet
Første møde i skoleåret afholdes onsdag, den 27. september 2017 kl.
18.30 til 20.00 på lærerværelset. Dagsorden udsendes i forældreintra.
Andet møde er planlagt til den 28. februar 2018 kl. 18.30 – 20.00.
Bestyrelse
Der holdes bestyrelsesmøde mandag den 11. september 2017.
Parkering. Vil I være venlige at benytte parkeringsbåsene i Kirkegade
eller Nørregade, når I afleverer elever om morgenen. Alternativt kan
man også holde ind ved Nygårdsvej.
Skolepatruljen. Vis hensyn over for skolepatruljen. De hjælper vores
børn sikkert over Nørregade hver morgen.
Forsikring og mødetid . Skolen har en elevulykkesforsikring, der
dækker "ved ulykkestilfælde, der overgår de i skolen indmeldte elever
under deres ophold i skolen samt på udflugter og rejser arrangeret af
skolen under tilsyn af skolens personale." Der dækkes fra eleven
kommer på skolens grund umiddelbart før undervisning, og til eleven
forlader skolens grund umiddelbart efter undervisning”.
Velkommen til nye elever og forældre. I løbet af august måned er
flere nye elever startet på Sankt Nikolaj Skole. Alle ønskes en god
skolestart og velkommen til Sankt Nikolaj Skole.
Hæfter. De hæfter, der udleveres ved skoleårets start, er gratis.
Efterfølgende hæfter skal eleverne selv købe. På kontoret sælges
hæfter for hhv. 3 og 5 kr.
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2. klasse på indianerlejr
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Katolsk undervisning

Tidspunkterne
for skolemesserne
Fra Marbæk
2017
fremgår af kalenderen på
hjemmesiden.

Gudstjenester 2017 - 2018
I løbet af skoleåret afholdes 4 skolegudstjenester for alle skolens elever.
Høstgudstjenesten planlægges af 10. klasse og Benny Blumensaat,
julegudstjenesten og påskegudstjenesten planlægges af hhv. 3.- og 5. klasse
sammen med Trine Villumsen og sommerferiegudstjenesten planlægges i
samarbejde mellem ledelsen og Benny Blumensaat.
Der afholdes derudover 2 årgangsgudstjenester i skoleåret for hhv. 0.- 3. klasse,
4.- 6. klasse og 7.- 10. klasse.
Både skolegudstjenester og årgangsgudstjenester foregår på skift i Sankt Nikolaj
Kirke og Vor Frelsers Kirke. Klasserne er på skift med til at planlægge
gudstjenesterne sammen med præsterne.
Tidspunkterne for gudstjenesterne vil fremgå af kalenderen på
hjemmesiden/Intraen.

Tlskud til skolepengebetaling
Absolut sidste frist for ansøgning om
tilskud vedrørende skolepenge og SFO
ved Fordelingssekretariatet er mandag
den 5. september 2017

9. klasse klar til rapelling – Polen 2017

Glemt tøj
Husk at glemt tøj m.v. skal afhentes i
mælkekælderen senest den 5. i hver
måned, da kassen med glemte effekter
afleveres til genbrug umiddelbart efter
denne dato.

Indmeldelse af nye elever på
Sankt Nikolaj Skole!
I disse år oplever vi på skolen, at rigtig
mange forældre lader deres børn
indskrive på skolen flere år før
skolestart. Det er vi rigtig glade for, og
vi opfatter det som en stor
tillidserklæring til vores skole.
Det er derfor en rigtig god idé, at man
som forældre lader sine børn – også
mindre søskende - indskrive til
skolestart i god tid.

Nikolegens telefonummer.
75125988
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Niko*legen holder åbent hele uge 51
(18. - 22. dec) Der er lukket mellem jul
og nytår + onsdag d. 3. jan.
Vi ses igen torsdag d. 4. jan. 2018

Givskud lejrskole 2017. Der ryddes op efter
elefanterne;-)

