30. JANUAR 2022

Nyhedsbrev
Sidste nyt fra skoledelen og støtteforeningen.

Kurveflet i 6-7.
klasse

Pigerne har kreeret
bestikkurve i
håndværk og
design

Skoledelen - siden sidst.
Inden elever og lærere kunne gå på en velfortjent juleferie, bød coronaen
endnu engang på en lille omgang hjemmeundervisning, men nu er vi tilbage,
skolen summer atter af liv og der bliver undervist, leget og snakket alle vegne
på skolens område.
I de yngste klasser bliver der prøvet kræfter med den første læsning, former
og figurer og i natur/teknik arbejdes der med vand. 2-3. klasse arbejder med
koordinatsystemer, gangestykker og der arbejdes med i dansk ed de svære
tillægsord. Desuden arbejdes der i historie på et forløb om bronzealderen,
hvor historien om Egtvedpigen er det nyeste emne.

Terminsprøver i
8-9. klasse

Uge 3 stod i
prøvernes tegn

Derudover bliver der i de yndigste klasser brugt en masse energi i skolehaven
med klargøring til forårets komme, der bliver lavet mad over bål og hygge i
det friske vejr.
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VELKOMMEN TIL
ZURA

HVERDAGEN VENDER
TILBAGE

SKOLEHAVEN HOLDER
IKKE VINTERPAUSE

Som er lærerpraktikant
på skolen.

Efter endnu en
hjemsendelse og
velfortjent juleferie er
vi så småt igang igen

Der bliver hygget med
bål og madlavning og
vinterpasning af haven

6-7. klasse får
flot 1. plads

Hurtigst
selvbyggede
vindmølle giver tur
til Danfoss universe

I 6-7. klasse er tiden blevet brugt på lidt andet end
den sædvanlige matematik og dansk undervisning.
De har nemlig deltaget i Festivalen for
virksomheder og naturvidenskab på Tønder
gymnasium som gav vores dygtige elver en flot
førsteplads for hurtigst selvbyggede vindmølle.
Præmien er en tur for hele klassen til Danfoss
Universe, som helt sikkert faldt i god jord hos
vores dygtige og stolte elever og lærere. Stort
tillykke og super flot indsats!
I 8-9. klasse er der en noget anden stemning. En
stemning af nervøsitet, spænding og dyb
koncentration har bredt sig i klassen i uge 3, som
for alle eleverne betød TERMINSPRØVER. For
nogen for første gang og for andre for sidste gang
på Bedsted Friskole. Verden venter derude og
livets alvor begynder så småt at melde sig for
vores overbygningselever. Der var i denne uge en
sjælden ro over klassen da alle hovederne blev
lagt i blød for at arbejde sig fokuseret og
koncentreret til en god karakter i fagene dansk skriftlig fremstilling, matematik med og uden
hjælpemidler, engelsk, tysk, dansk retskrivning og biologi. Vi håber det er gået godt og som forventet
for alle vores seje elever.
9. klasse kan dog ikke læne sig tilbage og tage den med ro efter terminsprøverne for de har været så
seje at kvalificere sig til finalen i Landsmesterskabene i DM i Fagene, som finder sted d. 2. februar
2022 i århus. Vi hepper på dem herhjemmefra og sender dem al mulig held og lykke med på vejen til
finalen!
Har man været et smut forbi skolen i løbet af januar kan man have været så heldig at hilse på vores
nye lærerpraktikant Zura, som skal være hos os frem til vinterferien. Zura er studerende ved
lærerseminaret i Haderslev, men mange har måske og mødt hende i lokalområdet, da hun er
bosiddende her i Bedsted sammen med sin mand Filip og hendes 2 drenge Elias og Johannes.
Velkommen til Zura!

Støtteforeningen orienterer:
Støtteforeningen har traditionen tro været afsted på den årlige juletræsindsamling. I år gav det 1100
kr til Støtteforeningen og dermed skolen og dens elever.
Støtteforeningen har gennem de sidste år været en trofast hjælp ved den årlige Bierfest i Bredebro, og
i år er da ingen undtagelse! Det er d. 26. februar og har du et par timer fri til godt selskab og lyst til

at give en hånd vil det blive modtaget med kyshånd! Man kan kontakte Aron på tlf. 22441901 og
melde sig til. Det behøver ikke at være hele dagen, mange tager også blot et par timer, al hjælp er
kærkommen!
D. 16 marts kl. 19.30 er der Mands Minde i Kirkehuset, denne gang med Gunnar Toft. Her er
støtteforeningen som altid på pletten med kaffe på kanden og en friskbagt bolle. Kom frisk til en aften
i hyggeligt selskab. Pris for kaffe er 30 kr.

HUSK at du altid kan forny dit medlemsskab hos
Letkøbt eller hos en af Støtteforeningens
medlemmer. Et års medlemsskab koster kun 100
kr. og går til skolen og dens elever.
Man kan betale med mobilepay på nr: 430240

