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Kommende volleystjerner ?

Over en periode på tre uger har
Vemmelev Skole haft besøg af Rolf
fra volleyballklubben VK Vestsjælland. Han har på glimrende vis via
sjove, udfordrende og inspirerende øvelser og spilsituationer introduceret volleysporten til glæde for
såvel store som små elever.
De små elever er blevet præsen-

teret for Kidsvolley, mens de store
har stiftet bekendtskab med teenvolley. Begge nogle volleylignende
spil med tillempede regler, som giver et spil, der er flow i og passer til
aldersgrupperne.
Ved afslutningen på Kidsvolleyforløbet i 1. ab dukkede TV2 øst op for
at se med. På denne måde endte

1

Nu med

...

• Ansvarshavende: Emil Krapper

filmklip

• Redaktion: Michael Petersen

det hele som en win-win situation,
hvor såvel Slagelse Kommune som
en sportskommune og volleyballklubben VK Vestsjælland kunne
profilere sig selv, samtidig med at
eleverne på første årgang kæmpede om medaljer og enkelte elever
indimellem blev hevet ud til interview med TV2- journalisten.

Som nævnt på forsiden har volley-Rolf
huseret på Vemmelev Skole i 3 ugers
tid. Så at sige alle årgange har haft
glæde af hans motiverende oplæg og
præsentation af volleysporten. På de
fleste årgange blev der afsluttet med
en lille turnering, hvor spillerne løbende skiftede hold. En lille tuschprik
sørgede for at holde regnskab med
vinderne. De spillere med flest prikker
blev kåret som vindere.

Mikkel Stahlhut 5B fortæller
Vi har spillet Volleyball sammen med Rolf, som kommer fra
Korsør Volleyballklub. Han er træner og elitespiller.
Vi har lært at lave baggerslag og smash.
Som afslutning spillede vi en turnering, hvor vi var 5 på hvert
hold, 4 på banen og en udskifter.
Det har været spændende at lære at spille Volleyball.
Vi har haft det fem gange, og han har været en god træner.
Dem der vandt, da vi spillede turnering fik en medalje.
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Et godt førstehåndsindtryk...

Da elever og lærere vendte tilbage efter juleferien var det for at tage imod vores nye
skoleleder Emil Krapper.
Efter i et halvt år at have været underbemandet i ledergruppen, blev der endelig
ansat en ny skoleleder på
Vemmelev Skole.
Et enigt ansættelsesudvalg
havde udpeget Emil Krapper som tidligere skoleder
Rikke Sørensens efterfølger.
Hvad laver man så på sin
første arbejdsdag, når man
hverken kender personale
eller elever.
- Jo, Emil valgte at turnere
rundt i alle klasserne for at
præsentere sig selv og hilse
på alle eleverne.

Vores nye skoleleder, Emil Krapper, var på sin første arbejdsdag rundt på skolen for
at hilse på alle elever - her på besøg hos 4.a, hvor han hilser på Freya.
Mens han var på besøg, bad han
eleverne om at nævne 3 positive
ting ved Vemmelev Skole. - Og
det kom der - afhængig af elevernes alder - mange anerkendende bemærkninger ud af.

På denne måde lykkedes det
Emil at se og høre, hvor han var
havnet, og hvilke varemærker
Vemmelev Skole står for.
Ved samme lejlighed fortalte
han også lidt om sig selv, blandt

andet, at han holdt
meget af fodbold og
var en inkarneret Chelsea-fan.

Emils første skoledag på Vemmelev Skole bød både på besøg i klasserne samt en til dagen arrangeret morgensang for
hele skolen. En fin måde at få vist sig frem på.
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Vemmelev den 14. marts 2018

VALG TIL SKOLEBESTYRELSEN 2018
Kære forældre
Så er der mulighed for at komme med i skolebestyrelsen!
Ved seneste skolebestyrelsesvalg i Slagelse Kommune i 2014 var det muligt at vælge forskudt valg.
Her kan op til halvdelen af de valgte fungere i en periode på to år, hvorefter der så er valg igen, så
man kommer ind i en turnus med udskiftning af medlemmer ”på skift”, så man ikke risikerer at skulle
skifte alle medlemmer på en gang ved samme valg. Der vil således hele tiden være minimum 2 medlemmer af bestyrelsen, der kan bære viden med over i den næste valgperiode.
På Vemmelev Skole skal vi vælge fire nye medlemmer til bestyrelsen.
Der kræves ingen forudgående forudsætninger for at være medlem i skolebestyrelsen. Man vil komme
tæt på skolens hverdag og opnå indsigt i og indflydelse på bl.a. budget og skolens principper.
Man er opstillings- og stemmeberettiget, hvis man har forældremyndigheden over et barn, der er
indskrevet i skolen pr. 1. august 2018, herunder også børn til kommende børnehaveklasse. Valgperioden for forældrerepræsentanter er stadig 4 år – selvom vi så skifter ud forskudt hvert andet år.
Valglister over opstillings- og stemmeberettigede forældre vil være tilgængelige på skolens kontor i
perioden d. 14.marts til d. 30.april 2018. Her kan man sikre sig, at man står på valglisten. Langt de
fleste vil automatisk være optaget på listen, men der kan være forhold der gør, at man ikke står på
listen, selv om man er berettiget til det. Hvis dette er tilfældet, eller man er i tvivl om, hvorvidt man
er berettiget til at stå på listen, skal man henvende sig til skolens leder senest d. 30.april 2018.
Jeg håber, at nogle af jer har interesse og lyst til at være med i Skolebestyrelsens arbejde. Man kan
evt. henvende sig til et af de nuværende medlemmer og høre mere. I kan finde dem i Intra eller kontakte skolens kontor. Vi holder ca. 8 møder om året på hverdage fra kl. 17-19.
Hvis du vil opstille som kandidat, skal det ske inden den 30. april. Du skal henvende dig til skolens
ledelse.
Via Forældreintra og skolens hjemmeside kan du holde dig orienteret om skolebestyrelsesvalget.
Med venlig hilsen
Catja Oppermann, skolebestyrelsesformand
Peder Helveg Pedersen, viceskoleleder
Emil Krapper, skoleleder
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Krybbespil i kirken...

Luciaoptog

Engang var det elever fra udskolingen,som
stod for det årlig tilbagevendende Luciaoptog, men det er nu overtaget af mellemtrinnet - nærmere betegnet 5. årgang.
- Og således lød tonerne af den smukke Luciasang fra optoget, som vandrede skolen
rundt, mens skolens elver stille så til.

Beretningen om hvordan Josef og
Maria ender i en stald og Jesusbarnet fødes genfortalt af elverne fra
8. årgang og bistået af skolens kor
sikrer, at vi alle kan gå på juleferie i
den rette julestemning.

Sket lige efter udgivelsen...

Desværre harmonerer udgivelsen af ”Værd at
vide” sjældent med højtiderne. Derfor er der
visse begivenheder på skolen, som ofte bliver
overset. Det forsøger vi hermed at rode bod
på ved at bringe lidt indtryk af, hvad der foregik de sidste dage inden juleferien...

Juletræsfest i
indskolingen

Med dans om juletræet, sang og små
julelege fik børnene i indskolingen
dagen før dagen,
hvor de fik juleferie, til at gå...
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Vi kom, vi så, vi sejrede...

For første gang nogensinde har Vemmelev Skole
deltaget i et af Dansk Skoleidræts stævner i floorball. Stævnet foregik i Dalmosehallen. Skolen blev
repræsenteret af 6. årgang og D2, som var fordelt
på nogenlunde jævnbyrdige hold i henholdsvis en

de andre og nåede finalen. I finalen skulle holdet
møde Nymarkskolen. På holdet fra Nymarkskolen
var en hockeyspiller, som tydeligvis kunne overføre sine evner fra hockeybanen til floorball. På
udspekuleret vis lykkedes det Vemmelevholdet at
holde ovennævnte i skak. Kampen endte 0-0 og
skulle derfor afgøres på straffe. Dette foregik ved
at en spiller fra det ene hold skulle løbe fra midten
ned mod målet, hvor modstanderens målmand
stod for at forhindre scoring. De første forsøg blev
brændt, inden det lykkedes Daniel fra 6.b at runde målmanden og score det afgørende mål fra en
meget spids vinkel.
Således lykkedes det Vemmelev Skole at vinde
både pige- og drengerækken.

drenge og pigerække. Der blev spillet på en rigtig
floorballbane - det vil sige fuld bane omkranset af
en lav bande og små mål, som man kunne spille
bagom.
Det må siges at være uvante forhold, for hjemme i
Vemmelev havde, vi kun kunnet træne på en tredjedel bane af hensyn til, at så mange som mulig
kunne være aktive, når der var omkring 60 elever.
Der gik også et par kampe før spillerne for alvor
havde fundet sig tilrette på den store bane. Alligevel lykkedes for såvel drengeholdene og pigeholdene at trække sig sejrrigt ud af mange kampe. For
pigeholdene gik det så godt, at to Vemmelevhold
skulle mødes i finalen. I drengerækken var jævnbyrdigheden stor. Således var det små marginaler,
som afgjorde om man lå til en placeringskamp Ved kåringen af floorballturneringens vindere
eller til at blive nr. 9-10 stykker. Et af holdene fra blev de to Vemmelevhold belønnet med T-shirts
Vemmelev klarede sig dog en tand bedre end påtrykt Dansk Skoleidræts logo.
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Fastelavn i indskolingen
På Vemmelev Skoles kalender har
et fastelavnsarrangement for indskolingen altid haft sin plads.
- Og det er vel at mærke et arrangement med hele pakken: udklædte børn, lege med og uden
sang, hyggespisning og ikke
mindst tøndeslagningen med
efterfølgende kåringer af kattedronninger og kattekonger.
Som sædvanlig faldt dagens begivenheder i børnenes smag.

Slagelsemesterskaberne i oplæsning
I de seneste år er det blevet fast
kutyme, at eleverne på sjette årgang deltager i Slagelsemesterskaberne i oplæsning også kaldet SMOP. Denne konkurrence
går kort fortalt ud på at vise den
bedst evne til at kunne læse en
selvvalgt skønlitterær tekst op
ud fra følgende krav: at kunne
tale højt og tydeligt, at forstå
kunsten at holde pauser de rigtige steder, være til stede og i
kontakt med sit publikum, når
man alene har ordet. For eleverne på Vemmelev Skole har
det ind til videre betydet, at alle
elever har øvet sig og forsøgt i
egen klasse med henblik på at
deltage i den lokale konkurren-

ce i festsalen. Ved den konkurrencen i festsalen blev der kåret
to vindere - en fra henholdsvis
6.a og 6.b. Vinderne blev Nicklas fra 6.a og Alberte fra 6.b.
Siden har der været afviklet
en semifinale på Korsør Bibliotek. Meldingerne lyder at såvel
Nicklas som Alberte leverede
nogle flotte præstationerne men at Alberte lige var det mulehår foran de øvrige deltagere,
som gjorde, at hun vandt semifinalen og dermed kvalificerede
sig til finalen. Denne som finder
sted senere på skoleåret.
Held og lykke til Alberte !
Sofie og Oliver ved lokalfinalen
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Høvdingebold
fastelavn 2018

Sædvanen tro afholdes der i
forbindelse med fastelavn en
sportsdag i Vemmelevhallen
for eleverne på 4.-9. årgang.
Denne gang var det høvdingebold, der var på programmet. Det gode ved høvdingebold er at der er mange aktive
på banen ad gangen. Desuden er reglerne nogenlunde
ukomplicerede.
Nogle elever var klædt ud til
lejligheden, mens andre bare
var i klædt almindeligt sportstøj. Faktisk kan det godt være
svært at forene fastelavn og
udklædning med at skulle
være fysisk aktiv.
Stemningen omkring kampene var som altid høj ligesom
der blev gået til vaflerne inde
på banen. Holdene var placeret i 3 puljer: 4.-5., 6.-7. og 8.-9.
Hvert hold skulle spille 7 kampe, før der kunne kåres en vinder inden for de ovennævnte
årgangsgrupper.
Årets fastelavnsmestre i høvdingebold kan ses på billederne til højre.
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Vemmelevmesterskaberne i snemand...
Efter en ualmindelig våd og kedelig vinter kom sneen endelig - og så kunne elvernes sneglæde
endelig blive udlevet.
nogle af de ældste elever i kådhed jager nogle yngre elever,
vælter dem og dynger dem til
med sne, hvilket selvfølgelig giver anledning utryghed blandt
de yngre elever.
For at undgå denne problematik

Sne bringer glæde - og således
også for børnene på Vemmelev
Skole. Vores lunefulde klima taget i betragtning ved man dog
aldrig, hvor længe glæden varer.

sne. For at imødekomme børnenes behov har Vemmelev Skole
områder, hvor det er tilladt at
kaste med sne og områder, hvor
det er forbudt. Desværre oplever vi i de første frikvarterer med
sne grupper af elever, som ikke
accepterer reglerne, ligesom vi
oplever elever, hvis dømmekraft
i forhold til hvad rimelig adfærd
er, når man kaster med sne eller
giver snevaskere, er ualmindelig
ringe.
Ved snevejr er der derfor altid
flere gårdvagter til stede end
sædvanligt. Alligevel opstår der
indimellem situationer, hvor

Derfor fremmaner den første
sne altid en vis kådhed op i os
alle. Det er som om alle sneens
muligheder skal afprøves på en
gang. Nogle børn vil bygge sneborge, andre snemænd, mens
langt de fleste vil helst kaste med
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blev der iværksat to nye initiativer. For det første skulle eleverne fra 8. og 9. klasse opholde sig
på sportspladsen i frikvarterne,
og for det andet blev der lavet
en konkurrence i at bygge den
flotteste snemand. Det kom der
nogle gode frikvarterer ud af og heldigvis set fra gårdvagternes side blev det tøvejr, så dagen
efter var det meste af sneen væk.
Se vindersnemændene på s. 7

Snemænd for enhver smag...
Høje snemænd, sjove snemænd og flotte snemænd var hvad, der
kom ud af et ordentligt læs tøsne fra oven.
På billederne ses de snemænd, der blev kåret som vindere af kategorierne ”den flotteste” elle ”højeste snemænd” i henholdsvis
indskoling, mellemtrin og udskoling. Mange af snemændene var
projekter mellem elever på tværs af klasserne, så hvem, der lige har
bygget hvilken snemand, står noget uklart.
Under alle omstændigheder hersker der ingen tvivl om, at børnene
både var glade og mere optaget af byggeriet af snemænd end at
kaste med sne.
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På fjerde årgang er årets ekskursion gået til København. Der var to
destinationer: først en tur på de
Blå Planet og så en tur til DR-husets koncertsal, hvor Sigurds Danmarkshistorie var på programmet.
På den blå planet var der lejlighed
til på egen hånd at se alle de flotte
akvarier med alverdens fisk. Desuden var vi på besøg i skoletjenesten, hvor 4.a lavede forsøg med

Fed Københavnertur!
hulefisk for at finde ud af, hvilke
sanser fiskene brugte til at finde vej,
mens 4.b lærte noget om fiskenes
levesteder og efterfølgende skulle
arrangere et akvarie, som kunne
være et godt levested for fisk.
Dagen afsluttedes med at være til
koncert. Det var en stor oplevelse
at være i den flotte koncertsal ligesom selve koncerten faldt i elevernes smag.
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Endnu en vellykket skolefest...
ved den til lejligheden
opstillede pølsevogn. I
flere af klasseværelserne var de arrangeret
forskellige aktiviteter.

Festklædte og glade
børn og unge var end-

geret forskellige boder,
hvor man typisk kunne

nu en gang med til at
gøre skolefesten til et
hit - godt båret oppe af
forældrerådene, som bidrog til at boder, caféer,
uhyggerum, droneflyvning m.m. lod sig gøre.
Som ved tidligere lejligheder entrerede man
festen via den røde løber. Desværre var vejret
koldt og gråt og der lå
sne på vejene, så det
gjaldt om at komme
hurtig indendørs. Indenfor var der skolen
rundt som nævnt arran-

købe nogle hjemmelavede spiselige lækkerbiskener eller drikkevarer. Udenfor kunne man Uhyggerummet, hvor
sågar får sig en pølse man skulle have en pa-

pirspose over hovedet,
inden man gik ind, var
det største tilløbsstykke.
Ellers var der igen i år

to dansezoner - en for
mellemtrinseleverne og
en for udskolingen.
I begge zoner blev der
danset limbo til den
store guldmedalje - ligesom dansen også gik
til musikken fra de to diskoteker.
Flere billeder næste side...
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Skolefest med diskorøg og højt humør
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Gimlemesterskaberne...
I 6 uger har vi i Gimle spillet
Stratego, fire på stribe, kryds &
bolle, Bob, pool og badminton.
Der var under hele mesterskabet stor opbakning og det hele
endte med medaljeoverrækkelser - vi glæder os allerede til
næste år.
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Fest i indskolingen...
Traditionen tro var der lagt op
til en stor fest den 23. februar og igen i år blev det en stor succes, der blev danset, leget og
hygget i et par timer, med lys, dj
og en masse glade børn.

14

Ny rekord...

Det er lykkedes elever fra 6.a at slå den uofficielle skolerekord i at være flest børn i en kubikmeter uden at rage
uden for (i hvert fald ikke ret meget).
Den nye rekord lyder nu på 8 elever.

Ny disciplin på programmet...

Ved julearrangementet i hallen for 4.-9. årgang spillede
man holdstikbold. To hold spiller mod hinanden, på holdet må man spille hinanden og ligesom i almindelig stikbold handler det om at skyde modstanderne - et tempofyldt spil, der kræver høj opmærksomhed fra spillerne.

Mere regntid...

Suk for en vinter - mørk, våd og kold. Tilsyneladende er
børnene ligeglade, for som man siger, så findes der ikke
dårligt vejr, kun dårlig påklædning. - Og når påklædningen er i orden så kan det både være hyggeligt under paraplyen og sjovt at pjaske gennem regnepytterne.

Til koncert med musikskolen...

Eleverne på mellemtrinnet har igen i år lagt øre til sang
og musik fra musikskolen og samtidig fået et indblik i de
mange muligheder for musisk udfoldelse, der er, når man
er tilknyttet musikskolen. Måske nogle har fået inspiration til at spille et instrument eller blive en ny Kim Larsen?
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Søslaget 5 årgang
En duel i vand mod skolerne fra Korsør
5.a, 5.b og d-klassen var den 28 februar til svømmestævne i Korsør
Svømmehal. Klokken 8 kørte vi fra skolen i bus til svømmehalen.
Da vi kom til svømmehallen, så klædte vi om. I starten skulle vi
have noget info om regler og hvordan dagen skulle forgå. Vi fik
vores hold, og så stillede vi os op i vores grupper. Vi skulle starte i et
af de fire bassiner. Da vi var færdige med at være i de fire bassiner
to gange, så skulle vi op i cafeteriet og spise madpakker. Efter den
lange halve time skulle vi ned og bade og ud og svømme igen. Da
vi var færdige med det, skulle vi se hvem der havde vundet. Efter
den lange hyggelige tur i svømmehallen, skulle vi hjem med bus
igen. I bussen var de fleste trætte. Da vi kom hjem igen, hyggede vi
lidt med mad og drikke. ☺
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Tobias Funder 5B

På snittekursus med
Slagelse Naturskole

2.b var i januar i skoven og for
at lære at snitte i træ med Mette fra Slagelse Naturskole.
Vejret var med os, tåget - men
ingen regn - så der blev snittet
på liv og løs. Enkelte tog også
en bid af fingrene...
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Skolefodbold...

Lørdag den 3. marts var 5.a til skolefodbold i Storebælthallen. Der var tre hold af sted, 2 drengehold og
et pigehold.
Nicklas Meyer 5.a skriver
Der var 4-5 spillere på hvert drengehold hold og
6 på pigeholdet, så vi var mange børn i hallen den dag.
Mit hold kom på 4. pladsen og det andet drengehold fra
min klasse kom på 2. pladsen. De spillede mod
Forlev Friskole i finalen men tabte desværre.
Pigerne fra 5.a vandt deres række.

Julie Malmbæk 5.a skriver
Vi spillede 3 kampe plus finalen. Vi vandt alle 4
kampe. De første 3 kampe vandt vi 2-0, mens vi i den sidste kamp, som var finalen, vandt 3-1. Holdet spillede super godt både i angrebet, på midtbanen, i forsvaret
og i målet. Vi havde også et super godt sammenhold. Det var en super fed oplevelse, og vi
glæder os til de næste 5 klasser forhåbentlig
forsvarer 1. pladsen.

Vemmelev Skole og medierne...
Siden juleferien har Vemmelev Skole været omtalt i forskellige
sammenhænge i aviser, ugeaviser, netaviser og endda på tv.
Særlig opmærksomhed var der selvfølgelig, da vores nye leder
Emil Krapper tiltrådte. Nåede man ikke at læse omtalen i Sjællandske, kan det nås endnu ved klikke på linket ”SN.dk” i ruden til højre.
Gåbussens succes er blevet omtalt i tv - nærmere betegnet på
TV2-east. Klippet kan ses ved at klikke på ikonet GÅBUS - også i
ruden til højre.
TV2-east var også på besøg den dag Volley-Rolf afsluttede sine
inspirerende træningspas. Således fik 1. klasse sig en ekstra oplevelse, da flere af børnene fik lov at udtale sig til tv. Dette klip kan
genses ved klikke på den gul-blå volleyball til højre.
Endelig er der også et par klip, som vi selv har lagt på skoletube,
som kort viser, hvordan eleverne på henholdsvis 8. og 9. klassetrin
har arbejdet med dans i idrætstimerne. Disse klip kan ligeledes ses
ved at klikke på danselinkene til højre.
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