RESULTS!
N yh e d s b r e ve t f r a Am a g e r ’ s I n t e r n a t i o n a l S c h o o l
Vi fejrer 33 år!
Skolen har undervist elever fra hele verden siden 1985
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AVISPROJEKT I 6. KLASSE
HVAD GIK PROJEKTET UD PÅ?
Vi har lavet et projekt, om hvordan man laver en avis.
Vi har arbejdet rigtig hårdt, og vi klarede os godt. Vi
fik forskellige valgmuligheder, som vi kunne skrive om.
Vi har skrevet artikler og farvelagt billeder (egne
tegninger), som passede til historierne.
HVORDAN GIK DET?
Jeg synes, at det gik rigtig godt. Det var sjovt at
vælge sit eget emne og derefter lave en masse kreative ting ud af det.
HAR I LÆRT NOGET?
Jeg synes, at vi lærte rigtig meget, mere end jeg troede først. Vi skulle både tænke på, hvordan vi skulle
sætte det op, skrive pænt og ordentligt, skrive i spalter, gøre plads til billeder, farvelægge, skrive gode
artikler, osv. Vi følte os virkelig som nogle journalister.
- Maha, 6. klasse

Jeg synes, at det var en spændende og interessant opgave, fordi vi lærte mange ting. Da
jeg skrev min avis, var det som om, jeg var en
rigtig journalist. Vi fik meget ud af at lave
projektet. Vi lærte blandt andet, hvordan en
avis er opbygget, at aviser er faktuelle og sande, men også at nogle historier kan være lidt
opdigtede eller som man siger ”en and”.

”Da jeg
skrev min
avis, var
det som om,
jeg var en
rigtig
journalist.”

Vi skulle selv vælge et emne, vi synes var
spændende at skrive om, og der var ingen
grænser for, hvor lang vores avis måtte være,
dvs. at vi gerne måtte lave ekstra sider.
Det var sjovt, spændende og meget lærerigt.
Jeg glæder mig til næste gang, vi skal gøre
det igen.
- Fatimah, 6. Klasse
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Pumpkin Soup!
2nd class have learned about staying active and eating healthy.
Here they are working together as a team
to make some healthy pumpkin soup
with garlic bread on the side. It was a lot
of fun and very delicious! Mmm…

Affaldsindsamlingsdag
AIS går op i at holde naturen og vores nærområde rent og derfor deltog skolen, i april, i
den nationale affaldsindsamlingsdag. Læs
mere om 3. klasses oplevelse;
3. klasse var ude for at samle skrald på Engvej og omme bag vores genbo-børnehave. Vi
fik samlet en hel masse cigaret skodder, glas,
metal og andet affald. En lokal beboer kom
hen til os, og var så glad for at vi var med til
at rydde lokalområdet, at han gav 50 kr til
klassekassen. Eleverne var meget glade og
stolte over deres arbejde den dag.
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På udflugt i Zoo
Med det lækre forårsvejr har 0. og 1.
klasse været på besøg hos dyrene i
Zoo to gange. Vi har både gået rundt
og set alle de flotte dyr og lært mere
om hvad de spiser, hvad de har brug
for i deres hjem og om de er flokdyr
eller eneboer.
0. Klasse havde også noget skoletjeneste i Zoo, hvor vi lærte om dyrenes
sanser og fik lov til at holde og røre
både en mus og bagefter en stor skildpadde.
Alle eleverne ville gerne holde dyrene,
og de var så fantastisk rolige og stille
at vi fik meget ros af vores underviser.

Vi var også på besøg kort tid efter de nye pandaer ankom, og selvom de var ret sky, så kom
den ene panda frem og gik en kort tur i dens
flotte nye hjem. Både 0. og 1. klasse var begejstret for at se pandaen og vi glæder os til flere
ture i Zoo og til at se mere til pandaerne.
Vi fik også set den kæmpe brune bjørn, kælet
med gederne og gedekid, samt set hvor let og
hurtigt sælerne svømmer rundt i vandet.
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Information til forældre
Der er en trend i Danmark at unge helt ned til folkeskole alder er begyndte at brug snus.
Om snus
Snus er tobak, som ikke ryges. Snus indeholder nikotin, som er stærkt afhængighedsskabende. Det indeholder også stoffer, der kan give kræft.
Hvad er snus?
Snus er blot en af mange typer røgfri tobak. Røgfri tobak anbringes oftest i munden, men nogle produkter
placeres i næsen.
Snus består af tobak tilsat vand, salte, smagsstoffer samt fugt- og ph-regulerende stoffer. Snus indeholder
nikotin, som er stærkt afhængigheds-skabende. Snus indeholder også kræftfremkaldende stoffer.
Forskel på snus og tyggetobak
Snus og tyggetobak minder meget om hinanden.
Tyggetobak er groftskåret og forarbejdet, så det
kan tåle at blive tygget på, mens snus er pulveriseret tobak.

”Snus indeholder nikotin, som er
stærkt afhængigheds-skabende. Snus
indeholder også kræftfremkaldende
stoffer. ”

Fælles EU-regler betyder, at det er ulovligt at sælge snus i Danmark, men tyggetobak er ikke omfattet af
disse regler, og derfor er det fortsat tilladt at sælge tyggetobak i Danmark.
Snus er afhængighedsskabende
Snus indeholder nikotin ligesom andre former for tobak. Nikotin er stærkt afhængighedsskabende. Nikotinen trænger gennem slimhinderne i munden og over i blodet. Herfra føres det op til hjernen, og påvirker hjernen til at frigive dopamin. Dopamin er et stof, der får os til at føle lykke og lyst.
Unge er mere følsomme over for nikotin
Hjernen er først færdigudviklet i midten af 20’erne, og den er særlig følsom over for nikotin, mens den er
under udvikling. Det betyder, at unge nemmere bliver afhængige af nikotin end voksne.
Undersøgelser giver også mistanke om, at brug af snus eller andre nikotinholdige produkter i en ung alder, kan have langvarige negative konsekvenser f.eks. i form af nedsat koncentrationsevne og hukommelse.
I forhold til Skolens regler #21 Ingen Rygning i eller uden for skolen, er snus nu os omfattede af samme
regler.

Vi opfordrer forældre til at være opmærksom på deres børn og tale med dem hvis du har
en mistanke om misbrug, af en hvert art.
I er meget velkommen til at kontakt skolen hvis du har spørgsmål, brug for hjælp eller
vejledning.
Få mere information på www.cancer.dk
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Idræt i 0. klasse
Til idræt har vi i 0. klasse øvet mange
forskellige sportsgrene, både for at
lære nye lege, men også styrke kroppen og lære forskellige metoder og
teknikker man kan bevæge sig på og
bruge sin krop så den bliver stærkere,
hurtigere og man forbedrer sine egne
evner.
De har lært hvordan man varmer
kroppen op, bruger en hulahopring,
spiller basket bold, gulv hockey, stafetløb og stikbold.

AIS er vilde med Den Blå Planet
Når man er nabo med Den Blå Planet
som tilbyder en fantastisk skoletjeneste
med en uddybende undervisning og dejlige dyr, så skal man også bruge det, derfor har vi samlet lidt billeder fra de forskellige klasser der har besøgt den Blå
Planet for nyligt.

Den Blå Planet tilbyder fantastisk
skoletjeneste!
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Skraldekunst!
På Amager’s Int. School så arbejder vi meget med miljøet
og at passe på alle vores omgivelser, både naturen, skolen
og i hjemmet. Derfor tog vi i 2. klasse en masse skrald fra
hjemmet vi normalt ville smide ud og lavede et stort projekt med at bygge et slot ud af skraldet. Der blev både
brugt mælkelåg, toiletpapirsruller, mælkekartoner, chokolade æsker og alt muligt andet.

Eleverne arbejdede i grupper og præsenterede deres
slot til klassen, efterfulgt af en klasseafstemning på det
bedste slot.
Vinderne blev Shazleen, Hanan og Ibrahim.
Stort tillykke igen!

Teknologi i form af robotter i 1. klasse
Eleverne i 1. klasse har en masse spændende emner,
at lære om i faget natur/teknologi.
Vi har arbejdet en masse med natur og dyr og den
del af faget.
I sidste måned tog vi for alvor hul på teknologi delen.
Der havde vi nemlig om programmering af elektronik,
nemlig små robotter. Robotterne hedder "Beebots",
da de skal forestille små bier. Dem lærte eleverne så
at programmere og få til at gøre det, de bad dem om
og indstillede dem til. Det havde de meget sjov med!

Vi er så heldige her på skolen at have fri adgang til
Center for Undervisningsmidler (CFU), hvor vi kan
låne materialer og midler til undervisningen.
På denne måde kan undervisningen blive endnu mere
interessant og lærerig og vi kan også sikre os at vi har
massen (den virkelige ting), når vi lærer om et emne,
som Hubbard's studieteknologi fortæller om.

Fra skolens kontor
Husk:
Fravær skal indberettes til skolens kontor inden kl. 09.00.
Det er muligt at leje et lille skab med lås så eleverne kan beholde
de tunge bøger i skolen. Prisen er 300 kr.
Skolemælk kan bestilles på skolemælk.dk/netbutik.
Det er vigtigt at informere kontoret og klasselæreren hvis I får ny
adresse eller telefon nummer.
Kender du nogen, der leder efter en god skole?
Så skal de kontakte skolen på 32 58 72 42
Vi arrangere gerne et møde og en rundvisning!

Husk du kan altid kontakt dit barns klasselærer på deres e-mail:
Kontakt skolesekretæren, hvis der er spørgsmål eller brug for mere information.
Kontor: office@a-i-s.dk

tlf: 32587242

www.a-i-s.dk

klasse

lærer

e-mail

0.kl

Nina Christensen

Nina.fay.christensen@a-i-s.dk

1.kl

Anna Tobies Lomeli

Anna.lomeli@a-i-s.dk

2.kl

Angelo del Valle

Angelo.del.valle@a-i-s.dk

3.kl

Rosa da Silva

Rosa.da.silva@a-i-s.dk

4.kl

Serap Seydi

Serap.seydi@a-i-s.dk

5.kl

Samia Mahammed

Samia.mahammed@a-i-s.dk

6.kl

Stephanie Anderhalden

s.anderhalden@a-i-s.dk

7.kl

Kyriaki Glavina

Kyriaki.glavina@a-i-s.dk

8.kl

Nailla Azam

Nailla.azam1@a-i-s.dk

9.kl

Ferda Tekin

ferda.tekin@a-i-s.dk

Skoleleder

Carolyn Murphy

Carolyn.murphy@a-i-s.dk

Viceinspektør

Patricia Christensen

Pat.christensen@a-i-s.dk

Skolens kontor-åbningstider
Mandag – torsdag:
08.00 – 11.00

12.00 – 15.00

Fredag:

Lukket

Amager’s International School
Engvej 141
2300 København
32 58 72 42
office@a-i-s.dk
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