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Nyhedsbrev december 2018
En fantastisk hyggelig måned på Hillerødsholmskolen
- Julepyntet i klasserne, luciaoptog, julegudstjeneste og juleafslutning
December måned er en måned med traditioner og fælleskab på skolen.
I mange klasser har forældre, bedsteforældre, lærere og elever i fællesskab pyntet klasseværelserne op fra
månedens start, så det giver ekstra god stemning på skolen. Endnu et tegn på, at I som forældre gør en stor
indsats og involverer jer meget i skolen til gavn for jeres børns læring.
I år har det store elevråd sat flere initiativer i gang i december måned. De har bl.a. udskrevet en
konkurrence om, hvilken klasse i udskolingen, der har pyntet deres klasselokale flottest i julemåneden.
De viser julefilm på PLC i frikvarterne og de serverer æbleskiver for alle klasser i udskolingen.
På Ødammen og i Regnbuen har de juleværksteder, hvor børnene producerer julegaver i stor stil og på
Ødammen har de også bagt julesmåkager.
D. 13. december har vi traditionen tro luciaoptog på skolen. 3. klasserne går luciaoptog fra morgenstunden,
hvilket giver en helt speciel stemning den dag.
D. 19. december går alle elever på Hillerødsholms alle i Frederiksborg slotskirke til julegudstjeneste. Vi
oplever, at det er vigtigt, at alle elever uanset religiøst tilhørsforhold og etnicitet oplever julegudstjenesten
som en del af den danske kulturhistorie.
D. 20. december går eleverne i Gadevang i Gadevang kirke og 3. klasserne spiller krybbespil.
D. 20. december har vi en storslået juleafslutning i hallen for alle elever på Hillerødsholms alle, hvor
musikskolen spiller en stor rolle med optræden af de elever de underviser i 0. klasse, 3. klasses kor,
skoleorkestret og olietøndeorkestret. Forældre er velkomne til denne afslutning.
D. 20 december er også sidste skoledag inden juleferien.
D. 3. januar møder alle elever op til almindelig skema med masser af energi til et nyt kalenderår
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