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UGEBREV nr. 10 uge 43

Årgang 9

Kære forældre
Så er efteråret for alvor over os, men vådt fodtøj, masser af overtøj, vanter og huer. Vi
forsøger at få jeres børn til at samle deres ting sammen på deres pladser, med vekslende
held. Vi slås også med at få dem til at tage fodtøjet af når de kommer ind. Det er reglen at
fodtøjet skal af på måtterne og bæres ned på ens plads efter hvert frikvarter og når man
kommer om morgenen.
Vil I voksne være søde at tage de blå futter på, eller smide skoene, så vores gulve forsat
kan bruges til at sidde og arbejde på?
Vi er forsat ramt af sygemeldinger, så i denne uge har vi sagt goddag til Anton der tager
Sofies timer i Grøn, så hun kan tage undervisningen i Lilla. Anton har også timer om
eftermiddagen i SFO for Janni
Husk at tjekke den meget fulde glemmekasse. Nogen må da savne de ting den er fyldt
med.
Vi har igen haft elever der ikke helt kender til skik og brug af toiletter. Vil I være søde at
tage en snak hjemme om toiletter, fællesskab og ansvar for at det er rart at komme derud.
Sidst var toiletterne fyldt med bl.a. en skraldepose fra en af klasserne, en masse toiletpair
og håndklæder.
Hilsen Lærerne
Kalender
November
16.

Markedsdag i SFO/klub fra kl. 13 til 16

26. - 30.

Temauge om jul (julefest 1. december)

Midtdjurs Friskole, Ramtenvej 14D, 8581 Nimtofte.
E-mail: mdsf@midtdjursfriskole.dk Skole: 86398137 SFO: 86398044

29.

Bestyrelsesmøde.

December
1.

Julefest kl. 9 til kl. 13

17.

Bestyrelsesmøde

19.

Julefrokost i SFO/klub

21. - 3. januar

Juleferie (SFO åbner igen den 2. januar)

Rengøring:
NYT NYT NYT
Nu er vores naturfagslokale ved at være færdig, det er blevet så flot. Så det betyder også
at vi har fået et lokale mere der skal gøres rent. Bestyrelsen har også besluttet at Turkis
(7. og 8. klasse) ikke længere skal gøres rent af eleverne.
Så derfor skal dem der tager gymnastikdelen, nu have disse lokaler med. Det er sådan at
biblioteket, musik og naturfagslokale skal tages hver 14. dag. Turkis, gang og toilet skal
tages hver gang.
Lige uger: gymnastiksalen, toiletter, bruserum, Turkis m.m. og naturfagslokale.
Ulige uger: gymnastiksalen, toiletter, bruserum, Turkis m.m. , biblioteket og musik.
Håber dette er til at forstå ellers kontakt Kirstine eller Jytte.
Uge 44: SFO: Oliver D. Skole Silja/Magne Gymnastik: Sebastian/Karoline
Uge 45: SFO: Hansen Skole: Hans Gymnastik: Hans
Med venlig hilsen
Kirstine
En opfordring til forældre der gør rent:
Hvis I finder ud af at der er nogle ting på skolen der er i stykker eller trænger til en lidt
mere kærlig hånd, må I meget gerne give besked til Ulla Johannesen, der er bestyrelsens
kontakt til pedeludvalget. I kan skrive til hende på email fam.johannesen4@gmail.com
Hilsen Bestyrelsen

0.KLASSE (Lilla gruppe)
Kære forældre og børn i lilla gruppe.
Som I nok har opdaget har ugen budt på fabrikation af græskarlygter.
Samtalerne som Gunhild har skrevet til jer om, afholdes som aftalt, men med Sofie som
læreren, for Gunhild er forsat sygemeldt. Christine får sprogtestet eleverne inden
samtalerne
Hilsen Sofie
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1. og 2. KLASSE (Gul gruppe)
Kære forældre og børn i Gul gruppe
Dansk, Engelsk, Vidensfag, Idræt:
Velkommen tilbage fra en solfyldt efterårsferie. Vi sagde fredag før ferien farvel til
Johannes, som skiftede til Marienhoffskolen. Så nu vi er 19 elever. Gustav er fast støtte på
klassen under Jannis sygefravær.
Mandag arbejdede vi med hvordan efterårsferien havde været, hvor eleverne kom med
ideer, som blev skrevet på tavlen. Bagefter skulle eleverne hver især skrive på et
efterårsark om deres egen ferie, med støtte fra ord og sætninger på tavlen. Nogle havde
mod på at læse højt fra det skrevne på klassen, og de fleste tog arket med hjem, så de
kunne vise hjemme, hvad de havde skrevet. Vi sluttede af med en bog mere om Nomerne.
Herefter arbejdede vi med Halloween i engelsktimen, hvor vi så små film, dansede og
snakkede om ord til emnet.Eleverne har nu en engelskmappe, som er på skolen, da der
ikke gives lektier for hjemme på nuværende tidspunkt. Den skal I nok få at se senere.
Tirsdag introducerede Jesper vikingetid som næste periode i historie, og Vinni fulgte op
onsdag med Asterix, Obelix og Vikingerne.
Læsehold 1
Tirsdag arbejdede vi videre med stavelser i “Stavevejen” hvorefter der var makkerlæsning
og til slut Nomerne terningspil.
Læsehold 2
På læsehold 2 arbejdede vi med vores mapper. Derudover havde jeg et ordspil med som
børnene skulle spille sammen med en makker. Det handlede om lydering og
bogstavkendskab. Til sidst afprøvede jeg Stavevejens app med holdet. Det er en app hvori
der er forskellige danskfagligespil. Det tog lidt tid at sætte op, da det kræver at børnene
logger ind med deres unilogin. Det hjalp jeg selvfølgelig med.
I bakkerne arbejdede vi videre med vikingerne. Nøgleordene var vikingeskibe, runesten og
trelleborge. Derudover havde jeg læder med, som vi brugte til at lave vikingepunge. Da vi
kom tilbage til skolen havde jeg “vikinge-viskelæder” klar til dem alle, da det jo er bedst at
sådan en pung er fyldt med noget...
Der kommer snart datoer ud for skole-hjem samtaler.
Venlig hilsen Jesper og Vinni
Matmatik
Lektie til efter ferien:

1. klasse: s. 49-53 2. klasse: s. 45-49, 56-59

De opgaver der er sat kryds over skal de ikke lave. Og A-opgaverne skal de heller ikke
lave.
Hilsen Maria
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3. og 4. KLASSE (Blå gruppe)
Kære forældre og børn i Blå gruppe
Dansk, Matematik, Vidensfag:
Vi er kommet godt i gang med vores frimærkeprojekt og den første opgave vi har haft
gang i er
n geografiopgave med opslag i atlasser, flag og hovedsteder. De har også hørt om længde
og breddegrader, ækvator og nordlig og sydlig halvkugler. Meget lydhøre elever gør det
nemt at undervise i nye ting derinde.
Vi giver den en skalle med de negative tal de næste dage, og holder Halloween (uden
udklædning) på mandag i Bakkerne. Hvorfor er det lige den skik eksisterer?
Husk varmt tøj og ekstra fleece i tasken på udedage
Jeg minder dem dagligt om at få læst 10 daglige sider hjemme, i passende materiale,når vi
nu ikke har en fælles læsebog heroppe. Der er nok brug for at i bakker det op hjemme.
Hilsen
Christine
Engelsk
Vi arbejder videre med Weather Report og Send me a Postcard! Vi ser også lidt mere
Muzzy. Det handler meget om at høre, sige og lytte så meget engelsk som muligt.
Hilsen Vinni
Musik og Idræt:
I denne uge i musik er vi påbegyndt et nyt lille forløb. Det handler om musical. Vi vil prøve
at lave en lille musical sammen på klassen, med skuespil, sang, dans, men også arbejde
på billetter og plakater. I denne uge fik vi skrevet plottet ned og øvet lidt. I næste uge vil vi
øve, skrive og vælge de sange der skal bruges.
I idræt i denne uge har vi lavet forskellige boldlege. Vi opvarmede med dogdeball og gik
derefter over til en leg/øvelse, hvor eleverne skulle klare sig igennem en forhindringsbane
mens to ”krypskytter” skød boldte efter dem. I næste uge fortsætter vi med øvelser med
bolde og redskaber.
I ønskes en dejlig weekend.
De bedste hilsner
Mathias

5. og 6. KLASSE (Grøn gruppe)
Kære forældre og børn i Grøn gruppe
Dansk, Engelsk, Vidensfag, Billedkunst:
I denne uge, i dansk, har vi har fokus på læsning. VI har lavet forskellige læse- og
genfortællingsøvelser, og har øvet at tage noter til en tekst. Derudover har eleverne læst
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en kort bog som de har lavet en boganmeldelse af. I grammatiktimen har vi arbejdet med
egenavne, homonymer mm. I næste uge vil fokus i dansk være på stavning og
staveøvelser.
I engelsk har vi arbejdet med højtlæsning, både på klassen og med sidemakker.
Derudover har vi lavet engelskopgaver, og spillet spil på engelsk. Torsdag lavede vi en
engelsk orddiktat og quiz.
I vidensfag i denne uge har vi undersøgt naturen i bakkerne og ved åen og har arbejdet
med leksikoner. Eleverne skulle finde insekter og planter, undersøge dem, slå dem op i
leksikon og derefter skrive en leksikonside om det.
I billedkunst er vi begyndt at arbejde med stop motion. De næste tre gange vil eleverne
blive præsenteret for et nyt tema, som de i grupper skal lave en film ud fra. Til sidst vil vi
holde en lille filmfestival, hvor vi ser resultatet.
Derudover har elverne fået udlevet den novellesamling de har skrevet i ugerne op til
temaugerne.
Lektier:
Tirsdag: Grammatik s. 33, 34 og 35 i det blå hæfte.
Onsdag: færdiggøre boganmeldelse.
I ønskes en rigtig dejlig weekend.
De bedste hilsner,
Mathias
Matmatik
Vi er gået i gang med emnet Areal og linjer.
Lektie:

5: 39-41 opg.: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9
6: 39-41 opg.: 2, 3, 4, 5, 7

OBS!! Ændring
Udlevering af hjemmeregning er ændret til tirsdag, hvilket selvfølgelig betyder at
afleveringsdagen også er ændret, til mandag!!
Mvh. Maria
Tysk
Vi afslutter emnet om ugedage for denne gang. Dvs. vi arbejder med side 30 og 31 i
Tekstbogen. På mandag er det evaluering, hvad lærte vi i dette kapitel.
Hilsen Vinni

7. og 8. KLASSE (turkis gruppe)
Kære forældre og børn
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I dansk er vi begyndt at læse og arbejde med opgaver til romanen ”Intet”, som er skrevet
af Janne Teller. Eleverne har både læselektie og opgaver til bogen for til hver gang, vi har
dansk.
Arbejdet i klassen kommer primært til at handle om forståelsen og tolkningen af bogen, så
eleverne vil denne gang opleve, at vi ikke gennemgår al hjemmearbejdet i klassen, men at
hjemmearbejdet stadig er vigtigt for forståelsen af det, vi arbejder med.
Vi har i denne uge også haft diktatforberedelse og diktat, og vi har været på biblioteket,
hvor eleverne skulle vælge en ny månedsbog blandt de nye udskolingsbøger, vi har fået
på biblioteket. Boganmeldelsen af den nye månedsbog skal afleveres senest tirsdag d.
20. november.
Endelig har jeg gennemgået og udleveret et prøvesæt i dansk skriftlig fremstiling, som
eleverne den kommende tid sideløbende med arbejdet med ”Intet” skal arbejde på i
klassen, så jeg kan vejlede dem undervejs.
Lektien de næste uger bliver som nævnt læsning af og opgaver til bogen ”Intet”. Eleverne
har fået udleveret en læseseddel og opgaver.
Mvh. Annika
Matematik:
Vi er startet på emnet Algebra, ligninger og reduktion i multibogen.
Lektier:

6: s. 54-59 opg.: 2, 3, 4, 6, 7, 14, 17 (-c), 22 (-d)
7: s. 58-63 opg.: 1, 2, 7, 8, 12, 17, 20

OBS! Ændring:
Udlevering af hjemmeregning er ændret til tirsdag, hvilket selvfølgelig betyder at
afleveringsdagen også er ændret, til mandag!!
Naturfag:
Vi er gået i gang med emnet elektricitet. I denne uge har vi arbejdet med strømveje,
spænding og strømstyrke.
Idræt:
Alle er i idræt blevet inddelt i grupper. Disse grupper skal så stå for en idrætsgang. De har
valgt et tema, og skal derefter lave opvarmning, øvelser og hvad de ellers finder på. Dette
gør vi da, vi begynder at øve det at skulle til eksamen i idræt.
Mvh. Maria
Engelsk
Vi er begyndt på nyt emne om de engelske kolonier og opdagelsesrejser og de spor
englænderne har sat Verden over.
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Tysk
Nyt emne er ”Kleider machen Leute”, om tøj og einkaufen. Vi har set videre med Extra- Auf
Deutsch, hvor samtalen også handler om at købe tøj, og hvad man siger i en
indkøbssituation.
Hilsen Vinni
Kulturfag
Mandagen gik med at vi repeterede begreberne national kultur og subkultur. Derudover gik
vi i gang med at forberede interviews som børnene skal gennemføre i den nærmeste
fremtid. Onsdag var jeg til Historielærernes dag i Jelling, så der fik klassen mulighed for at
arbejde videre med og afslutte lektierne til fredag. Disse gennemgik vi fredag hvor vi
desuden arbejdede med spørgeskema og repeterede begreber fra kapitlet om identitet.
Venlig hilsen Jesper

SFO:
Kære forældre og børn
Først mange tak for det store fremmøde til vores kaffedag i går. Vi har i denne uge fået
råvarer fra Coop (GoCook Smagskassen). Ud af disse varer har vi lavet Græskar boller og
Risotto med græskar. Vi har stadig græskar, så vi vil også lave græskarksuppe på et
tidspunkt. De fleste af børnene syntes det smagte godt. Vi har nogle opskrifts hæfter i
SFO, som I er meget velkomne til at tage. Vi voksne er så småt ved at planlægge
Markedsdag som er den 16. november fra kl. 13 til kl. 16. Indbydelse kommer i næste uge.
Fredagsmad
Uge 44: Weronika
Uge 45: Bastian/Chloe
Rigtig god weekend
Hilsen Frederik, Jørgen, Pia, Sofie, Jytte og Janni

