Kære alle
Så kom vinteren pludselig…..
Efter en periode, hvor kalenderen og vejret ikke har været helt enige om årstiden, har de pludselig
fundet hinanden. Det er blevet vinter, østenvinden blæser kold luft fra Sibirien ind over Bagsværd
og det er rigtig koldt derude.
Heldigvis er der god varme på her på skolen, så Kyndelmisse kan bare slå knude på sig selv - så
holder vi karneval på skolen imens og ser frem til vinterferien, som venter lige om hjørnet for alle
eleverne.
Uanset om uge 7 står på hjemlig hygge, gode dage i Klubben, sjov med venner og familie eller
måske en rejse til ski eller sol, så vil jeg ønske jer alle en god skoleferieuge og sende jer på vej med
et kort nyhedsbrev fra mig.
”Watergate”
Først en lille fortælling fra undergrunden…
Da vi kom tilbage fra sommerferie i august, opdagede vi at der piblede vand op imellem
perlestenene i skolegården. Det viste sig, at et af der var kommet et brud på et af de udvendige
vandrør, som løber nede i jorden. Ved første øjekast så det ikke så alvorligt ud, og da vvs`eren
havde gravet det fri og repareret det, spekulerede vi derfor ikke så meget over et eventuelt
vandspild. Bestyrelsen besluttede dog, at de udvendige vandrør – som er over 100 år gamle skulle skiftes, og vi indhentede tilbud på det.
Da vi aflæste vandforbruget inden juleferien fik vi dog en grim overraskelse. Det brud, som ved
første øjekast havde set ganske harmløst ud, viste sig at have medført et ekstra vandforbrug på
ikke mindre end 8100 km3 vand – svarende til ca 6 gange så meget vand som der er i en stor
svømmehal. Der kan nå at løbe rigtig meget vand ud af et bristet vandrør, inden det bliver synligt
på jordoverfladen…..
En erhvervsforsikring dækker ikke vandspild i forbindelse med skader, så hen over julen og i de
første uger af januar, førte vi derfor en tæt dialog med vores forsyningsselskab ”Nordvand”
omkring det kolossale vandforbrug. Det endte heldigvis med, at de accepterede, at vi kun skulle
betale for leveringen af selve vandet og ikke for den vandafledningsafgift der ellers normalt følger
med. Det betød mere end en halvering af regningen, hvilket vi er glade for, men det er stadig en
ærgerlig udgift, når nu vi hellere vil bruge pengene på noget andet….
Nye vandrør i uge 7
Som I kan læse af det ovenstående, skal vi nu have nye udvendige vandrør.
Det er en større omgang, som blandt andet betyder, at det meste af skolegården skal graves op.
Det sker i uge 7 hvor der er vinterferie, og hvor færrest muligt bliver generet af arbejdet.
For de børn som skal i Klubben i ferien betyder det, at gården er spærret af. Dørene er låst indefra
vindfanget og gitterlågen i porten er låst ud imod vejen.
Skal man i Klubben i uge 7, skal man derfor gå ind ad lågen ved overbygningen og gå hen til
havedøren i 1.klasse, som kommer til at fungere som midlertidig ”hovedindgang”. Indenfor er alt
som det plejer, og for de teknikinteresserede er der første parket til anlægsarbejdet i gården.
Nye reoler
I mange klasser kommer der nye opbevaringsreoler i vinterferien. I den forbindelse bliver der
ryddet op og smidt ud i klasserne, hvilket betyder, at porten periodevis vil være fyldt op af slidt
inventar og skrammel på vej til deres endelige destination. Gutten og Carsten monterer reoler og

kører jævnligt på genbrugsstationen med affald. Vi regner med, at porten og klasserne vil ligne sig
selv igen, når skolen åbner efter ferien.
Karneval
Torsdag d. 09 februar holder vi årets karneval på Den lille Skole.
Som I ved, holder vi heldigvis en del fester på skolen, og der er ingen tvivl om, at karnevallet er en
af årets bedste fester for eleverne.
Alle på skolen glæder sig meget til karnevallet hvor vi ansatte, ind imellem elevernes
tøndeslagning og dans, også får mulighed for at få lufte for vores skuespiltalenter ved årets
personaleteaterstykke. Der blev øvet til langt ud på aftenen i mandags, og der er lagt i
kakkelovnen til et gakket eventyr med sjov og ballade – og med nogle meget ”mærkelige” voksne,
som har haft det virkeligt sjovt under forberedelsen…(-:
Madventureholdet fra overbygningen står heldigvis for maden. De knokler i køkkenet hele
onsdagen med at forberede alt, og hvis de lever op til deres sædvanlige ry, er der lagt op til, at
Gammelmosevej 228 atter engang bliver Bagsværds kulinariske epicenter for en aften.
Invitationen til festen er sendt ud via Intra, og 6 klasse er i fuld gang med billetsalget. Det bliver en
kanonfest!
De bedste vinterferiehilsner
Simon

