Dette er første nummer af afløseren for det velkendte Nyt fra Billums, som vi har besluttet at sende på
skrump og lade udkomme i nyt design og format – mere nyhedsbrevagtigt. Til gengæld vi INFO-Billums
udkomme oftere end sin forgænger og derfor blive lidt mere aktuelt.
Tak til alle jer, der var med til juleafslutningen i Christianskirken og på den måde var med til at gøre arrangementet både festligt og hyggeligt.

Og så starter vi ellers med lidt, som alle har godt af at vide.
Til juleklippedagen i november solgte Elevparlamentet æbleskiver, og overskuddet skulle gå til julehjælp til
betrængte børnefamilier gennem Børnesagens Fællesråd. Det blev til 1.009, 80 kr.
Vi fik også afleveret en ny portion pantdåser og -flasker, som vi samler ind i papcontainerne ved kontoret. I
stedet for at vi selv får panten, går den til Danske Hospitalsklovne, og denne gang blev det til 446,50 kr.
Så det er da tæt på 1.500 kr. som vi har givet til 2 gode formål.

Husk også, at man kan aflevere gamle jeans ved 3. klasse.

Så kommer der et par ting til de voksne
Frugtordningen
Fristen for at betale 150 kr. til frugtordningen frem til sommerferien er tirsdag den 17. januar.
I bedes betale i lige penge til Andrea på kontoret.
Der er møde i skolebestyrelsen mandag 6. februar
2.klasse holder forældre-spisning med mad fra forskellige lande og overnatning for børnene fra tirsdag
den 7. februar til onsdag den 8. februar.
4-7. klasse får feedbacksedler og 9-10. klasse karakterbøger fredag den 10. februar.
8. klasse får karakterbøger mandag den 6. februar, og så har de skole-hjemsamtaler torsdag den 9. februar.
Forældrekredsmødet – eller skolens generalforsamling – holdes mandag den 24. april.
Nærmere følger; men sæt x i kalenderen.
Sommerferien 2017

Fredag den 23. juni er sidste skoledag inden sommerferien, og vi starter igen onsdag den 9. august.
SFO er åben hele sommerferien bortset fra uge 28 og 29.
De gamle cowboybukser, som I afleverer, giver vi videre til Naked Society, der bruger stoffet i ”Gamle
jeans nyt liv” som er et ildsjæle-projekt der har til formål dels at sikre genbrug af gamle jeans og dels at
hjælpe udsatte grupper af indvandrerkvinder med at bruge og udvikle deres traditionelle
håndværksteknikker.
De gamle jeans får dermed nyt liv i kraft af nye designprodukter, som I kan se et udpluk af på gangen ved 2.
klasse.
“Gamle Jeans nyt Liv” projektet er blevet støttet af Puljen til Grønne Ildsjæle under Miljøministeriet. De
indsamler brugte jeans og samarbejder med lokale udsatte kvindegrupper samt mindre
produktionsvirksomheder om at udvikle og designe nye produkter. Naked Society ønsker at sætte fokus på
genbrug, og ser i fremtiden, at det bliver lige så almindeligt at genbruge tekstiler som det i dag er at
genbruge glas og pap.
Og så er de rigtig glade for, at vi er med til at samle jeans til dem. Takken er hermed givet videre!
Selvom deres hjemmeside ikke er vildt opdateret, kan man se mere på www.nakedsociety.dk
Næste INFO-Billums kommer mandag 20. februar

Sidst – men bestemt ikke mindst – kommer der noget både om og for eleverne
8. og 9.kl. på Frederiksberg Slot
D. 15. dec. var 8. og 9.kl. på samfundsfagsekskursion til Frederiksberg Slot. Formålet var at lære noget om
dansk udenrigspolitik, officersuddannelsen og slottets historie. Den tur fortæller Henriette om:
Dagen startede med et foredrag af én af skolens kadetter. Hun fortalte om sit karrierevalg, uddannelsen og
sine udsendelser.
Dorthe, Simon fra 8.kl’s mor, havde lagt et virkeligt godt program og stod selv for den del, der handlede om
udenrigspolitik.

Nogle elever havde lidt frygtet den del af dagen – hørte jeg på vej hjem i toget, men det viste sig at være
sjovt og lærerigt. Eleverne arbejde på tværs af køn og klasser og fremlagde for hinanden.
Efter middagspausen, som de fleste afviklede i kantinen, fik vi en rundvisning på slottet. De to rundvisere,
som også var elever på skolen, formåede at gøre slottets historie spændende og nærværende.
Alt i alt var det en god og spændende dag.
Tusind tak til Dorthe for indsatsen med planlægning og afvikling af dagen!

Billums Privatskole fyldte 71 år
Fredag d. 6. jan. fejrede vi skolens 71 års fødselsdag, og Elevparlamentet havde inviteret til fødselsdagsfest i kælderen.
Programmet stod på sang, kåring af vinterens miljøklasse og ikke
mindst KAGE.
Forældre og elever fra alle klasser havde meldt sig til at bage i
dagens anledning, og det var et stort og overdådigt bord, der
ventede eleverne.
Se evt. den lille video fra dagen, som er lagt på Intras opslagstavle.

Miljøkonkurrencen
Som jeg sagde til fredagssang sidste uge har vi netop taget fat på en ny runde i konkurrencen om at vinde
en biograftur til klassen ved at passe sin rengøring. Den nye runde løber frem til påskeferien, og så bliver
det spændende at se, hvem der følger efter 3. og 1. klasse.
3.klasse i biografen
3. klasse var den første klasse, der blev ”miljø-klasse” i dette skoleår og 16. december brugte de deres
præmie for ”Høstens miljøklasse 2016”, og gik i biografen og se ”Iqbal og superchippen”, som de lige har
læst i klassen. De havde en rigtigt god tur og kan klart anbefale både at se filmen og at passe sin rengøring,
så man kan vinde biograftur til en anden film.

Til skolens fødselsdag fik 1. klasse overrakt miljøprisen som ”Efterårets miljøklasse 2016”, og vandt dermed en tur i biografen.
”Derfor besluttede klassen og jeg, at vi skulle fejre det med en klasselærerdag. Det gjorde vi fredag den
13/1, hvor vi startede med lækker formiddagsmad, stearinlys på bordene og en masse hygge.
Derefter var vi til morgensang og lavede en masse lege i salen. Klassen havde set meget frem til klasselærerdagen og turen i biografen. Endelig kom dagen - og klokken 11 kunne vi med juice og guf under armen
gå i biografen og se "Sing" med stor succes. Vi har alle nydt dagen og var enige om, at det burde være sådan hver fredag:-)” fortæller klasselærer Line.

