RESULTS!
N yh e d s b r e ve t f r a A m 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

I dette nummer:
Projekt uge på AIS

2

Informationer fra skolen
kontor

6 Velkommen til de mange nye ansigter,

Kontakt information på
klasselærer

6 Skolens bygningen fik en ordentlig gang

Ordbog på mobilen
Æblejagt

Den Blå Planet

Så er skoleåret godt i gang!
såvel som de kendte!

hovedrengøring – flere klasselokaler blev
malet og vores pedel Lanfranco
7
reparerede og renoverede en masse
ting. Samtidig gennemgik lærerne
7 skoleårets resultater, ajourførte alle
undervisningsplaner og rettede
elevplanerne til, til det nye år.
8
Og så er vi skudt i gang med
undervisningen.

Matematik i Tivoli

8

Skolens kontakt
information

For at starte året med godt
8 samarbejde mellem skole
og hjem, afholdtes der
fælles forældremøde med

klasselæreren - et for hvert klassetrin. På møderne
gennemgik vi årets nye elevplaner, studiemetoden, de
nye mobilregler og meget andet, som får vores
samarbejdet mellem
elever, lærere og
forældre til at glide.
I september fik vi et nyt
elevråd på benene - to
elever fra hver af klasserne
5. til 9. Tak til sidste års
elevråd og medlemmernes
gode indsats - og
velkommen til de nye kræfter.
Så nu er vi alle parate til et nyt og
spændende skoleår!
Vi har også holdt sommerfest,
skoleårets første graduation,
deltaget i den årlige Aktiv Året
Rundt kampagne der løber over 3
uger og afslutter med motionsdag.
skolestarten kom godt igang med
fester, lejrture, tema dage, lege og
sjov for alle.

SIDE 2
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Projekt Uge på Amager
Alle klassetrin deltager i projekt uge, og
det er til stor fornøjelse for både elever
og lærerne.
Skoleåret er godt igang og før vi holder
den første ferie fra skolen, ved
efterårsferien, så ryster vi hver klasse
endnu mere sammen ved brug af projekt
uge.
Ugen forløber sig forskelligt på
klassetrinene, fra forvalgte emner af
læreren, til at eleverne selv vælger hvilke
emner de vil arbejde med, derfor er det
så spændende og foranderlig hvert år.
Her er et lille udvalg billeder fra de
forskellige klassetrin og fortsættes på
næste side.
2. klasse har lært om sund kost og
krop. Vi har været på udflugt på Den
Blå Planet, og brugt Aktiv Året Rundt
som ekstra motivation til at have en
sund livsstil.
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r’s International School
I Børnehaveklassen og
1. klasse har vi sammen
arbejdet med den
danske natur, vi har
været på udflugt i
Hareskoven og
udforsket skoven. Vi
har samlet blade,
nødder som bog og
agern samt grankogler,
og brugt dem til at lave
flotte efterårs
dekorationer og kunst
af!

3. Klasses emne er ”Dyr og
planter i den danske natur”,
og derfor skulle vi finde nogle
forskellige træer, og se om vi
kunne for øje på en
skovskade, en halsbåndmus
og et egern.
Eleverne kan nu kende forskel
på et egetræ, et bøgetræ og
et fyrretræ, og de ved nu hvad
agern og bog er, og hvordan
de ser ud.

SIDE 3

SIDE 4
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Projekt Uge på Amager
I 5. klasse skulle hver gruppe levere en
kortfilm, og der blev arbejdet på
manuskript, storyboards, visuelle
forberedelser, og ud over hver video
som også skulle redigeres og klippes
sammen, så har de lavet fine plakater
til deres kortfilm.

6. Klasse arbejdede flittigt
i grupperne, og ét af
emnerne var hvordan
man kunne gøre
kriminelle klar til job og at
arbejde lovligt. Det viste
de med en model af et
jobcenter, en gangster gik
ind og kom så ud som en
lovlydige mand.

8. Klasse arbejder målrettet mod
problemløsninger og produkter der kan hjælpe,
og der var rigtig mange spændende resultater,
blandt andet en pacman maskine, en social app
boks og meget mere.
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SIDE 5

r’s International School

9. klasse havde visuelle præsentationer, såvel
som store modeller af hvad deres projekt
havde handlet om, pigerne på billedet
arbejdede med krops stigma, som blandt
andet anoreksi, bullimi og fedme.

SIDE 6
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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!

Her er nogle vigtige datoer for de næste par måneder:
Graduation - fredag d. 2. november
Halloween fest for 0.-5. klasse - fredag d. 2. november
Graduation - fredag d. 30. november
Juleshow - lørdag d. 15. december kl. 11:00 i sportshallen

Juleferien begynder - torsdag d. 20. december (skolen lukker kl. 12:00 denne dag, SFO er lukket)
Første skoledag i 2019 - torsdag d. 3. januar 2019

Husk du kan altid kontakt dit barns klasselærer på deres e-mail:
klasse

e-mail

0.kl

Nina Christensen

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

1.kl

Anna Tobies Lomeli

Anna.tobies@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

Viceskoleleder

Patricia Christensen

Pat.christensen@a-i-s.dk

Kontakt skolesekretær, hvis der er spørgsmål eller brug for mere information.
Kontor: office@a-i-s.dk

tlf: 32587242

www.a-i-s.dk
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Ordbog på mobilen!
Sørg for at jeres børn har ordbog på
mobilerne!
Vi anbefaler Din Danske
Ordbog – den er til børn
og kan let downloades fra
App Store!

Æblejagt
Ud over et fantastisk varmt efterår, så
har 0. og 1. klasse også været ude på
jagt efter efterårets lækreste æbler! Vi
tog til Amager Fælled og der gik ikke
lang tid før vi havde fundet det første
æbletræ, og mange flere efter det.
Vi fandt så mange æbler at vi havde
nok til næste dag at lave to store
æblekager og æblemost til alle
børnene.
Børnene var meget forsigtige og gode
til at skære æblerne klar til
æblekagen.

Vi fik også nydt vejret på vores udflugt
og spiste frokost i solen ved en smuk
sø, med to ænder i.

SIDE 7
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Den Blå Planet
Børnehaveklassen havde deres første
besøg på Den Blå Planet, og vi var på
besøg hos skoletjenesten og lære om
fisk der kan kamouflere sig og de fisk
der kan gemme sig.

Alle fik lov til at røre ved fisken, det
var sjovt at komme helt tæt på dyrene, og se dem skifte farve når de
kamouflerede sig.

Matematik i Tivoli
Tivoli er fuld af matematik og både
Haven og forlystelserne blev taget i
brug, når eleverne løste matematiske
opgaver om stort og småt. Det var
matematik i anvendelse. Der skulle
beregnes alt fra
hvad det koster at
købe is til hele
klassen, hvor
meget rullegræs
der bruges på
Plænen, til hvor
mange kilometer
Rutschebanen
kører på en dag.

Tivoli er fuld af matematik og både Haven og
forlystelserne blev taget i brug, når eleverne løste
matematiske opgaver om stort og småt.
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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