Bellinge, oktober 2017

Kære forældre, elever m.fl.
I indbydes hermed til Julestue lørdag den 2. december 2017. Dagen er en obligatorisk og
åben undervisningsdag, hvorfor eleverne har mødepligt. Til gengæld er mandag den 4.
december fridag. Familierne indbydes til at deltage i forskellige aktiviteter sammen med
eleverne.
Dagens program:
Kl. 09.30: Velkomst og indledning i hallen.
Kl. 10.00: Værkstederne åbner. Der indlægges en spisepause, hvor der serveres gratis
boller med forskelligt pålæg, kaffe og saft.
Kl. 13.00: Skuespil i hallen opført af 5. klasse.
Kl. 14.00: Farvel og tak for i år.
I uge 41 vil eleverne få en tilmeldingsseddel med hjem. I har nu efterårsferien til at udfylde
sedlen med bl.a. værkstedsønsker.
I det efterfølgende kan I se en værkstedsbeskrivelse, som skal danne grundlag for jeres
valg. I skal alle afgive både et 1. og et 2. ønske. Vi tilstræber, at så mange som muligt får
deres 1. ønske opfyldt. Hvis ikke I hører fra os senest ugen før Julestuen, vil 1. ønsket
være opfyldt. I modsat fald vil I få besked om, hvilket værksted, I har fået.
Skolens elever og børn i børnehaven deltager gratis i Julestuen. For alle øvrige, er der en
egenbetaling. Beløbet fremgår af tilmeldingssedlen.
Eleverne skal aflevere udfyldte tilmeldingssedler samt egenbetalingen til klasselæreren i
en lukket kuvert senest tirsdag den 24. oktober. Bemærk venligst de forskellige
”optagelsesbetingelser” for de forskellige værksteders vedkommende.
Vi beder også om, at mange af jer vil bage 25 frokostboller (på forhånd tak).
Hvis I afleverer tilmeldingssedlen for sent, kan I ikke nødvendigvis regne med at få jeres
værkstedsønsker opfyldt, da fordelingen går i gang umiddelbart efter den 24. oktober.
VÆRKSTEDSBESKRIVELSER:
1. JUL I BØRNEHAVEHØJDE
Sted: børnehaven.
Er for børn i børnehavealderen ifølge med én eller to voksne.
Der vil være mulighed for at give sig i kast med alt fra udebagning, små
dekorationer og klippe-/klistre-hygge i lange ”glimrende” baner.
Medbring gerne sjove sakse, grensakse, pynteting og glimmer i alverdens farver.
2. JULEDEKORATIONER
Sted: 4. klasse.
Er for alle. Elever til og med 3. klasse dog i følgeskab med mindst én voksen.
Vi laver julens første dekorationer.
Medbring grensaks og dekorationspynt ud over det almindelige, f.eks.: kalenderlys,
din egen træstub etc.

3. ADVENTSKRANSE
Sted: Billedkunstlokalet.
Er for alle. Elever til og med 6. klasse dog i følgeskab med mindst én voksen.
Du laver din egen adventskrans og/eller dit eget dørpynt. Gran og andet pyntegrønt,
krans og ståltråd er til rådighed.
Medbring grensaks, lys, bånd og hvad du ellers har lyst til at bruge.
4. KNAS
Sted: SFO´en.
Er for alle. Elever til og med 3. klasse dog i følgeskab med mindst én voksen.
Vi laver julegodter til den søde tand, i marcipan en julegris og –mand. Vi skal hygge
os med krymmel og med spas, vi laver juleknas.
Medbring kagedåser.
5. JULEGAVER
Sted: Børnehaveklassen.
For elever fra børnehaveklassen til og med 3. klasse i følgeskab med mindst én
voksen.
Vi laver små enkle julegaver. Gaverne pakkes ind, så de er klar til at komme under
juletræet.
6. TRÆSLØJD
Sted: Sløjdlokalet.
Er for alle. Elever til og med 4. klasse dog i følgeskab med mindst én voksen.
Vi laver ting i træ. Det kunne være en båd, et fuglehus, et fuglebræt, et fly, en bil
etc. Har du en idé, måske en model, er du velkommen til at tage den med.
7. JULEBAGERI
Sted: Skolekøkkenet.
Er for alle. Elever til og med 5. klasse dog i følgeskab med mindst én voksen.
Vi har fundet kageopskrifter frem, som alle kan finde ud af at bage efter. Her er
plads til både børn og voksne til en rigtig ”jule-hygge-bage-dag”.
Medbring kagedåser og forklæde.
8. BOLCHER
Sted: 6. og 9. klasse.
Er kun for elever og forældre i 5. klasse. Eleverne i 5. klasse skal deltage her,
da værkstedet er afstemt med skuespillet!
Der arbejdes med varm bolchemasse. En voksen og nogle elever bestemmer smag
og farver og arbejder med massen, til den kan klippes til bolcher.
Medbring bolcheglas og en god husholdningssaks.
9. ELEKTRONIK
Sted: Naturfagslokalet.
Er for elever fra 3. til 9. klasse. Elever fra 3. til 6. klasse dog i følgeskab med mindst
én voksen.
Vi bygger hvert år en ny elektronisk dingenot, som ofte virker. Der kan være en lille
egenbetaling (maks. 30 kr.) for hvert byggesæt, der konstrueres, og der vil være et
byggesæt til hvert barn. Pengene betales på værkstedet på Julestuedagen.
Medbring en loddekolbe og en skævbidder, hvis I har godt værktøj af denne art.

10. FOTOKALENDER
Sted: EDB-lokalet.
For elever fra 5. til 9. klasse samt voksne.
Har du mindst 12 digitalfotos, kan du nemt og hurtigt designe og printe din egen
personlige fotokalender. Hver måned i kalenderen har sin egen side, hvor du kan
markere mærkedage samt vælge hvilket foto (gerne flere), der skal illustrere den
aktuelle måned. Genial gaveidé til bedsteforældrene eller fra bedsteforældrene til
børn og børnebørn.
Medbring dine fotos på en CD eller en USB-nøgle.
11. JULEBANKO
Sted: Gymnastiksalen.
Er for alle. Elever til og med 3. klasse dog i følgeskab med mindst én voksen.
Vi spiller om 4 økologiske juleænder samt adskillige andre gevinster. Vort samvær
krydres med julefortællinger og julefællessang.
12. JULETRÆSPYNT
Sted: 1. klasse.
Er for alle. Elever til og med 3. klasse dog i følgeskab med mindst én voksen.
Vi kommer i den rette julestemning med saks, lim, papir og stof. Vi skal lave et væld
af stjerner, engle og flettede hjerter, der kan pynte på træet juleaften. Der vil være
mange søde modeller fra de enkle, som de mindre børn kan klare, til de mere
komplicerede for dem, der søger flere udfordringer. I år vil der igen være et par
nyheder for både store og små.
13. SMYKKER
Sted: 3. klasse.
Er for elever fra 4. til 9. klasse samt voksne.
Søde armbånd, sjove øreringe og flotte halskæder. Juletræer til pynt, lavet af
cykelslanger.
Medbring gerne egne perler og/eller zigzag saks.
14. STENMALING
Sted: 8. klasse.
Er for elever fra 3. til 9. klasse samt voksne.
Vi maler på sten med tusch.
Medbring gerne selv sten, der er vaskede og tørre. Det er dog ingen forudsætning
for at deltage.
15. ROLLESPILSSVÆRD
Sted: 2. klasse.
Er for elever fra 2. til 6. klasse i følgeskab med mindst én voksen.
Lav dit eget rollespilssværd. Vi bygger vores eget sværd af skum og Gaffa-tape og
kæmper en sværdkamp udenfor!
Medbring gerne din egen hobbykniv og tommestok.

16. BRÆDDESLØJD
Sted: Cykelskuret.
Er for alle. Elever til og med 4. klasse dog i følgeskab med mindst én voksen.
Vi mødes ude i den friske luft og saver og hamrer, indtil vi har lavet en redekasse.
Husk varm påklædning.
Medbring gerne egen hammer og sav.
17. JULEGOSPEL
Udgår i 2017. Beklager!
18. JULESYSTUEN
Sted: Håndarbejdslokalet.
For elever fra 4. til 9. klasse samt voksne.
Kom og genopfrisk dine symaskinefærdigheder. Vi syr julepynt i lange baner.
19. DECOUPAGE
Sted: 5. klasse.
Er for alle. Elever til og med 3. klasse dog i følgeskab med mindst én voksen.
Kom og lav en flot servietdecoupage på forskellige ting og sager, glas, æsker,
stearinlys m.m. Du er også meget velkommen til selv at tage noget med, du gerne
vil have frisket op med nogle flotte motiver.

Vi håber, at ovenstående beskrivelser har givet jer det bedste grundlag for at udfylde
tilmeldingssedlen til Julestuen.
Vi vil gøre opmærksom på, at skolens bestyrelse står for en lille café, hvor der kan købes
glögg og æbleskiver. Denne café findes i skolens aula og har åbent i tidsrummet 11.00 –
12.25.
VI GLÆDER OS TIL ET BRAG AF EN JULESTUE!
Med venlig hilsen
Aktivitetsudvalget og personalet ved Kratholmskolen.
PS: Har nogle en god idé til et nyt værksted ved næste års Julestue, hører vi meget gerne
fra jer!

