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UGEBREV nr. 10 uge 43

Årgang 8

Skemaændringer
Husk det er i næste uge, at vi har nogle ændringer i skemaet, som jeg skrev om i sidste
ugebrev.
De nye skemaer kan ses på vores hjemmeside. Det betyder ikke ændringer i mødetider
eller hvilke dage der er f.eks. idræt og udeskole, så man skal have tøj med til det på de
sædvanlige dage.
Farvel til Dorthe
Som I allesammen ved, har Dorthe valgt at flytte til Vestjylland med sin familie, og hun har
derfor sidste arbejdsdag på tirsdag den 31. oktober.
Vi er selvfølgelig kede af, at vi mister en god kollega og fantastisk dygtig lærer, men vi vil
også ønske Dorthe alt mulig held og lykke i fremtiden.
Så skønt at komme tilbage efter efterårsferien og alt var gjort rent. Tusinde tak til de
forældre, der har hjulpet med at gøre rent efter håndværker, det er en uvurderlig hjælp for
os.
Med venlig hilsen
Jørgen
Kalender
November
3
15
17
23

Lygteoptog til Lübker for alle børnene kl. 12
Informationsmøde TSFO
Markedsdag SFO
bestyrelsesmøde

December
uge 48
5
19

Juleuge
Julefest, betragtes som skoledag
Julefrokost SFO
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21. december – 3. januar

Juleferie
SFO lukket mellem jul og nytår, åbner 2. januar

Rengøring:
Uge 44: SFO: Victor og Johannes, Skole: Frederik, Gymnastik: Peter
Uge 45: SFO: Rebecca og Rafaella, Skole: Gabriel, Gymnastik: Frederik R.
Venlig hilsen Kirstine

0.KLASSE (lilla gruppe)
Kære forældre og børn i lilla gruppe.
Velkommen tilbage efter ferien. En meget stor tak skal lyde til Emilies forældre, der har
rengjort vores klasselokale efter besøg af håndværkere. Det var et stort rengøringsarbejde
Ligeledes var det dejligt at få vores klasseværelse tilbage igen og børnene fandt sig hurtigt
tilrette.
Vi har i denne uge blandt andet påbegyndt at lave lygter af mælkekatonder, som skal
bruges den 3. november, hvor SFO tager børnene med i Lübcker i anledning af ”Move for
life”.
På torsdag d. 2. november skal lilla gruppe med bus til Århus for at besøge Astrids mors
(Sannes) arbejde. Hun arbejder i køkkenet på Århus Universitets Hospital.
Vi skal tidligt af sted med bus fra Ryomgaard.
Børnene skal derfor være i SFO aller senest 7.45. Hernæst tager vi med biler fra skolen
til Ryomgaard for at nå bussen .
Husk derfor et barnesæde til bilen, så vi kan køre forsvarligt. Samt lille taske med
madpakke og drikkedunk.
Vi er hjemme igen senest kl. 14.00
Rigtig god weekend
Hilsen Jannie, Sofie og Gunhild

1. KLASSE (gul gruppe)
Kære forældre og børn i gul gruppe
Vi har i denne uge særligt arbejdet med ords forlyde og udlyde. Børnene er gode til at
komme med eksempler, når vi gennemgår arbejdet på klassen, og de har været dygtige til
at at skifte mellem at arbejde alene, i små grupper og ved opsamling på klassen. Det er
dejligt at se.
Herudover har den første elev i klassen læst ti sider i en 'Søren og Mette' bog højt for mig.
Vi bevæger os sammen i den rigtige retning, og den næste er allerede klar til at prøve
kræfter med det. Det er også dejligt!
I udeundervisningen fik i lavet insekthjemmene færdige og hængt dem op ude i Bakkerne.
Det foregik i små grupper, hvor børnene skulle hjælpe hinanden, og blive enige om hvor
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de skulle hænge. Det bliver spændende at følge.
Matematik:
Lektier til mandag d. 30/10: s. 54-56
Så er vi kommet i gang igen med matematik, vi er startet lige på og hårdt med bogen :)
Lektier til mandag d. 6/11 side 57-64
Venlig hilsen Jesper og Maria

2. og 3. KLASSE (rød gruppe)
Kære forældre og børn i rød gruppe
Inden efterårsferien fandt Rebecca en bog på biblioteket med digte og rim om Danmark,
så i denne uge har vi set nærmere på et par af rimene, og tegnet de steder, der bliver
nævnt, ind på Danmarkskort ved hjælp af atlas-bøger samt klassens store atlas.
I Bakkerne har vi hørt om biernes liv i og udenfor bistadet. Derefter lavede vi ”bi-stratego”,
hvor man kunne være enten larve, arbejder, drone eller dronning. Som noget ganske
andet repeterede vi også de forskellige bøjningsformer af ”to be” på engelsk (I am.., you
are.. he/she/it is...)
Jeg er i gang med at ”luse” børnene; altså finde ud af, hvilket trin de er på i deres
læseudvikling. Når vi sammen har fundet deres trin, laver vi et lille bogmærke, hvor der
står på, hvad de skal øve, for at nå til næste trin i deres læseudvikling. Se evt. trinene på
skabet lige uden for Rød Gruppe.
Tirsdag i næste uge er min sidste dag, og jeg gerne sige et stort TAK for, at jeg har fået lov
til at undervise jeres børn. Jeg har virkelig set det som en gave at være klasselærer for
Rød Gruppe. Da tirsdag jo også er halloween, slutter vi af med en lille halloweenfest.
Børnene må gerne tage udklædning med, hvis de har lyst (intet krav!), blot ingen
ansigtsmaling.
Obs.: som nævnt på forældremødet søger vi en eller to, der vil vikariere, mens lærerne
tager på inspirationstur på undervisningsmesse eller VIA i Århustorsdag d. 19/4. Skriv til
Jytte eller Jørgen!
Matematik:
Lektier til mandag d. 30/10: 2. klasse s. 54-56, 3. klasse 53-55
Vi er startet lige på og hårdt med matematikbogen igen :)
Lektier til mandag d. 6/11: 2. klasse s. 57-63, 3. klasse s. 56-62
Med venlig hilsen
Dorthe og Maria
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4. og 5. KLASSE (blå gruppe)
Vi er gået i gang med at læse Ørnens Øje. Desværre er der hver dag nogen der møder
uden at have læst. Det vil jeg bede jer om at hjælpe dem med at huske at få gjort.
Hver dag er der opgaver til bogen som vanligt. Der er også udleveret læse seddel som I
kan kvittere på når I har læst med jeres barn på den måde som der passer til jer.
Under arbejdet vil de blive udfordret I hvem de arbejder sammen med. Klassen er blevet
opdelt i hold 1 og hold 2. holdene skal på skift trække en makker fra den anden gruppe.
Denne træning er vigtig for at kunne lære at arbejde sammen med andre end dem man
bedst kan lide. Det vil stille udfordringer til eleverne, men forhåbentligt også øve dem i at
lytte til andre end deres egne meninger.
Der er matematikaflevering til på mandag.
Jeg kaster lige en ny disciplin på banen i næste uge, med gange med kommatal.
UHUUUU det er jo Halloween, så hvorfor ikke udsætte dem for rædsler? Tihi
Mandag går vi ud uanset vejret, så husk lige varmt tøj, fornuftigt fodtøj, vanter og mad og
drikkelse.
Fredag skal alle der vil have en fribillet til Lûbker til på lørdag d.4. Nov. ud og aflevere
deres lygter sammen med SFO kl. 12.
God weekend
Christine

6. og 7. KLASSE (grøn gruppe)
Kære børn og forældre i grøn gruppe
De fleste elever har i denne uge fået lavet de sidste rettelser i deres noveller og har
afleveret til mig, og de sidste regner jeg med bliver færdige på mandag.
Vi er desuden begyndt på et nyt emne om skjulte reklamer på sociale medier, der hedder
Social Star, som vi vil arbejde med de kommende uger. Herudover har vi arbejdet med
stedord, haft ugens boganbefaling og eleverne har læst i selvvalgte bøger.
Lektien til næste uge er 3 sider om stedord, som skal afleveres torsdag d. 2. november.
Så er vi tilbage efter ferien. Vi arbejder med emnet areal i matematikbogen.
Lektie til tirsdag d. 31/10: 6: side 38-43
7: side 34-43
Husk også hjemmeregning!
I fysik/kemi afsluttede vi emnet energi.
Mvh. Annika, og Maria
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SFO:
Kære forældre og børn
VI havde en virkelig fantastisk svømmetur til Lübker i tirsdags. Der var stor ros til børnenes
opførsel fra både livredder og maskinmester.
Hvis I ligger inde med noget legetøj, som ikke bliver brugt, vil vi meget gerne overtage det
til vores tombola til markedsdag.
Vi mangler også nogle forældre eller bedsteforældre, som har lyst at hjælpe et par timer til
Markedsdag med at stå i en bod.
Alle skolens børn også dem der ikke går i SFO/klub:
HUSK det er på fredag vi går ud til Lübker kl. 12 med børnenes fine lygter, når vi kommer
der ud, ville alle børnene få noget varmt at drikke og en fribillet til badeland lørdag den 4.
november kl. 14, der vil være livredder på, som vil lave forskellige ”opgaver” i vandet.
Fredagsmad
Uge 44: William
Uge 45: Asbjørn og Rosa
Rigtig god weekend
Hilsen Frederik, Jørgen, Jytte og Janni

