
NYHEDSBREV    Pilehaveskolen den 20.december 2017. 
 
 
Kære forældre 
 
Så nærmer vi os udgangen af 2017, og vi er igen nået til det tidspunkt på året, hvor vi kan ønske 
hinanden en god jul og et godt nytår. 
 
I hele december måned er der som sædvanligt blevet julet på Pilehaveskolen. 
Nisser i alle størrelser og julepynt i klasserne og i den gule gang har været med til at fremme den 
gode julestemning. 
 
Den 19. december var elever og alle medarbejdere i Vor Frue kirke i Assens, hvor vi sang nogle af 
julens salmer, og hvor eleverne fra Ældste A læste juleevangeliet. Det gjorde de rigtig flot. Det var 
imponerende at opleve, hvorledes hver enkelt elev fra Ældre A kunne fortælle et lille uddrag af 
juleevangeliet foran alle børn og voksne fra skolen. 
 
Den 12. december var der Luciaoptog med efterfølgende fælles æbleskivespisning. 
Selv om vi oplever det hvert år, bliver vi altid lidt rørte over at se, når både stor og små elever 
kommer gående med lys i hænderne, mens de synger Luciasangen. 
 
SFO har også afholdt juleklippeeftermiddag, hvor rigtig mange bedsteforældre igen i år var mødt op 
for at klippe julehjerter sammen med deres børnebørn. Tak for den fine opbakning. 
 
Hele to koncerter er det også blevet til i december måned. Skolen har haft et tilvalgshold i musik. 
Holdet viste, det de havde lært, til en koncert for alle skolen elever. Det gjorde de rigtig flot.  
Og så har skoles orkester The Willows også haft koncert, hvor de demonstrerede, hvor dygtige de er 
til både at synge og spille instrumenter. 
 
I december måned har vi til den daglige morgensang sunget fra et særligt julesanghæfte. 
 
Og så sluttede vi –  vanen tro – julemåneden af med spisning af risalamande og dans om juletræet i 
gymnastiksalen. Julemanden kom på besøg og uddelte både julegodter og julekram til alle de søde 
børn på Pilehaveskolen. 
Som noget nyt viste skolens tilvalgshold i drama et krybbespil. Det var nogle meget spændte elever, 
der for første gang skulle optræde for deres kammerater, og det gjorde de rigtig flot.   
 
Selv om hele december måned har stået i julens tegn, har der også været plads til lidt andre 
aktiviteter. 
 
I december måned har der været læsebånd, hvor alle klasser har haft særlig fokus på læsning. 
Der har været en konkurrence om hvilken klasse, der har læst flest bøger. 
Hver gang der er blevet læst en bog, er der blevet hængt et hjerte op på et juletræ på Børnetorvet. 
Spændingen blev udløst den 20. december, hvor det viste sig, at mellem B havde læst flest bøger. 
Hele 93 bøger kom de op på at have læst. 



Alle klasser har dog gjort en flot indsats med at læse mange bøger, mens vi har haft læsebånd. Hele 
268 bøger sammenlagt for alle klasser er det blevet til. 
 
 
 
 

Sluttelig vil jeg ønske alle en rigtig god jul og  
et godt nytår og tak for et godt samarbejde i det år, 
der er gået. 
 
Venlig hilsen 
 
Mette Karlsson 

skoleleder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nyt til kalenderen 

 
Skolestart efter juleferien er den 3. januar 2018 

Vær obs. på, at skolefesten i dette skoleår er 
flyttet til den 22. marts 2018. 

 


