Hej! Vi är skolbarnen
i Svenska Skolan i
Karlsruhe!
Vi är numera sex skolbarn
och tre miniskolebarn som
har mycket glädje utav att
få träffa svensktalande
skolkamrater, vilket vi
annars inte kan göra. Det är roligt att kunna arbeta, sjunga och leka ihop.
Emellertid känner sig de flesta hemmastadda i Europaskolans lokaler, där vi får
använda två klassrum.
Vid uppropet för skolbarnen den elfte September prydde Räven Mickel och
Älgen Sune tavlan som talade om vad de hade upplevt under sommarloven. Alla
hade också mycket att berrätta, speciellt om semestern och resor till Sverige
med glass och jordgubbar, sjöbad och barfota stunder.
Vi är alla överens om våra ordningsregler, alla elever tycker att det är viktigt att
ha arbetsro och att kunna känna sig trygg. Våran förebild är Mickel: vi ska
försöka vara lika kloka och skickliga och lyssna med lika stora öron som han har.
En höjdpunkt av första lektionen efter
sommarloven var förstås utdelningen av
skolböckerna. Övningsböckerna med de
skojiga namnen „Tårtan“, „Kulan och
Bulan“ och „Härsan och Tvärsan“ var
förstås de mest populära framför de
mera vanliga läse- och skrivövningsböckerna. Eleverna satte likväl igång att
arbeta med stor iver.
Sångboken „Musik(s)katten öppnades
genast när den delades ut på slutet av
lektionen och vi har redan väldigt roligt åt en nästan lite busig favoritsång som
vänder på saker och ting, där man „lyssnar på bänken och sitter på fröken….“ osv.
Vi håller ihop: Miniskolbarnen och en del av skolbarnen i
Svenska Skolan i Karlsruhe

Därmed avslutade vi våran första lektion och alla var överens att perspektivet på
det nya skolåret känns motiverande och lovande.
Text : Y. Ureland

Tyska:

Mittlerweile sind es sechs Schülerinnen und Schüler, die viel Freude daran haben,
schwedische Klassenkameraden zu treffen, ihre Muttersprache zu vertiefen und die
Traditionen zu leben, die sonst im Alltag eher am Rande stehen. Auch die Eltern der vier
bis fünf Kinder unter sechs Jahren freuen sich sehr über gemeinsames Spiel und einen
sozialen Treffpunkt, den Sie ermöglicht haben. Wir haben uns seit April gut in Ihren
Räumlichkeiten eingelebt.

