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UGEBREV nr. 11 uge 44

Årgang 8

Tak for en god uge. Børnene har snakket meget om Halloween festen i torsdags klubben,
dejligt, at I som forældre bakker op om torsdags klubben og at der er forældre der har
energi til at stå for det.

Kalender
November
3
15
17
23

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

December
uge 48
5
19
21. december – 3. januar

Juleuge
Julefest, betragtes som skoledag
Julefrokost SFO
Juleferie
SFO lukket mellem jul og nytår, åbner 2. januar

Minikonfirmander
Minikonfirmand er flyttet fra fredag d. 3. nov. til mandag d. 6. nov. pga. et arrangement til
Lübker. Jeg henter dem efter skole mandag kl. 13.10 og afleverer dem igen ca. 14.30. Der
er minikonfirmand igen fredag d. 10. nov. 12.10-14.00.
Med venlig hilsen
Sognepræst
Susanne Munk Hjørlund
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Rengøring:
Uge 45: SFO: Rebecca og Rafaella, Skole: Gabriel, Gymnastik: Frederik R.
Uge 46: SFO, Skolen, Gymnastik: Noah, Caroline og Maja
Venlig hilsen Kirstine

0.KLASSE (lilla gruppe)
Kære forældre og børn i lilla gruppe.
Tusind tak til Sanne ( Astrids mor ) for en skøn tur til Århus universitetshospitalet, hvor vi
var køkkenassistenter for en dag. Vi var rundt at se hele køkkenafdelingen , hvor Sanne
arbejder og vi fik lov at lave vores egen flotte smørebrød. Inden turen gik hjem igen
samledes hele klassen omkring det kæmpestore piskeris med flødeskum, som børnene
fik lov at spise resterne fra – det var den rene nydelse :) En dejlig tur – dog tror jeg der var
nogle børn der var trætte, da de kom hjem.
Jeg valgte derfor at blive hjemme fra bakkerne fredag. Her lavede vi vores hjemmelavede
lygter til Lübckerturen færdig og tegnede og skrev om vores tur til Århus.
Ellers er ugen blandt andet blevet brugt på bogstavslyde, vokalløb, hospitalstik i
gymnastik, arbejde i matematikbogen, bankospil på engelsk med former og farver,
udendørsværksted på tværs af klasser, hvor opgaven var at bygge det højeste tårn ud af
naturmaterialer, sang, bevægelse og diverse spil i klassen.
Der er nye bøger i tasken til den frie oplæsning hjemme.
Rigtig god weekend
Hilsen Jannie, Sofie og Gunhild

1. KLASSE (gul gruppe)
Kære forældre og børn i gul gruppe
Vi har i denne uge arbejdet med bogstaver og nogle af de 120 hyppigste danske ord. Vi
har arbejdet alene, i små grupper og sammen på klassen. Jeg fik lokket hele flokken med
over i gymnastiksalen, men de blev fælt skuffet, da det gik op for dem, at den onde lærer
ikke ville spille fodbold, men lave hentediktat! To i klassen er allerede begyndt at læse i
Søren og Mette bøger, så der er dog mening med galskaben.
I udeundervisningen i bakkerne er vi begyndt at arbejde med udgangspunkt i bogen 'Fra
natur til teknik'. Igennem bogen kommer vi omkring emner som vand, planter, dyr og el.
Arbejdsopgaverne vil have forskellige karakter, og det vil også være forskelligt om de skal
arbejde alene eller sammen med andre.
Lektier til onsdag d. 8/11: 1 side i arbejdsmappen og 1 side i skrivemappen.
Matematik:
Lektier til mandag d. 6/11: s. 57-64
Vi knokler videre med matematikken.
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Lektier til mandag d. 13/11 side 65-70
Venlig hilsen Jesper og Maria

2. og 3. KLASSE (rød gruppe)
Kære forældre og børn i rød gruppe
Nu er dette ugebrev jo som sådan ikke mit længere, men jeg vil da alligevel sige tak for
den helt utroligt smukke buket, jeg fik i tirsdags. Den vil jeg nyde, til den ikke kan mere.
Den fine vase, der fulgte med, med alle børnenes autografer på, vil jeg til gengæld tage
med mig, når jeg om mindre end to uger flytter vestpå. Sikken en skøn måde, at kunne
mindes børnene på! Også tak for tegninger, chokolade, armbånd, flere blomster og ikke
mindst gode kram, som jeg blev begavet med denne dag. Tak for denne gang, og måske
vi ses i anden sammenhæng.
Kærlig hilsen
Dorthe
Dansk:
Vi går i gang med at arbejde med bogen ”Jeg er Frede” her skal der læses et kapitel til om
tirsdagen og så igen til om fredagen. Disse dage arbejder vi med de forskellige emner
bogen tager op. I må selvfølgelig meget gerne tale hjemme om, hvad kapitlet handler om.
På skolen har de så en mappe, hvor opgaverne bliver sat i, disse er ikke lektier, da de
gerne skulle kunne nå at lave dem her på skolen.
Lektier til tirsdag d. 7/11: læse kapitel 1 i ”Jeg er Frede”
Lektier til fredag d. 10/11: læse kapitel 2 i ”Jeg er Frede”
Matematik:
Lektier til mandag d. 6/11: 2. klasse s. 57-63, 3. klasse 56-62
Vi er startet lige på og hårdt med matematikbogen igen :)
Lektier til mandag d. 13/11: 2. klasse s. 64-69, 3. klasse s. 63-69
De har fået tider til skole/hjem samtaler med hjem i tasken. Men for en god ordens skyld
så kommer de også her i ugebrevet:
Mandag d. 20. november
14.00 – 14.15 Gabriel
15.00 – 15.15 Katrine
15.15 – 15.30 Juliane
15.30 – 15.45 Hector
15.45 – 16.00 William
16.00 – 16.15 Victor
16.15 – 16.30 Rebecca
16.30 – 16.45 Casper
16.45 – 17.00 Johannes
Tirsdag d. 21. november
14.45 – 15.00 Chloe
15.00 – 15.15 Maj
15.15 – 15.30 Cornelia
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15.30 – 15.45 Anita
15.45 – 16.00 Noah
16.15 – 16.30 Caroline
16.30 – 16.45 Silja
God weekend til alle :)
Mvh. Frederik, Jesper og Maria

4. og 5. KLASSE (blå gruppe)
Vi læser videre og løser opgaver til den store guldmedalje. Det er en flok lydhøre elever
som lytter til mine mundtlige oplæg om Middelalderen.
Der kommer en fagbog om Middelalderen som vi læser heroppe og opdeler i bidder som
de skal forberede en fremlæggelse af to og to sammen.
Det gik fint med at gange med kommatal, så gyset var ikke så stort. Det er tydeligt at se
hvem der kan sine tabeller og hvem der ikke har tabellerne på plads endnu.
For første gang har jeg modtaget et hjemmeregninger hvor alle minusopgaver var lavet
korrekt. Det var dejligt at den detalje er kommet på plads.
Ikke alle havde hensigtsmæssigt tøj med i mandags til udeliv, og en del manglede
drikkevarer. De frøs og tørstede lidt på skift.
Vi snakkede mandag om det at kunne formulere sig mundtligt, holde en rød tråd gennem
sin fortælling og gøre det man fortalte spændende for andre at lytte på. Det blev fortalt
små historier, efter at eleverne havde siddet rundt omkring og tænkt tanker. Det var fine
løsninger de havde fundet. Vi fortsætter med at øve fortælling det næste stykke tid.
Frem til jul fortsætter gruppen med at have billedkunst, og så kommer der musik efter jul
med den nye lærer vi forhåbentligt har fundet til den tid.
God weekend
Christine

6. og 7. KLASSE (grøn gruppe)
Kære børn og forældre i grøn gruppe
I dansk har vi arbejdet med børns brug af sociale medier, kommerciel kommunikation på
internettet og forskellen på private, semi-private og offentlige rum i arbejdet med forløbet
”Social Star”.
Vi har også været på biblioteket, hørt ugens boganbefaling og arbejdet med forholdsord og
forholdsordsled.
Lektien til næste torsdag er 3 sider om forholdsord og forholdsordsled.
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Vi har nu fået kontonummeret til klassekassen, som vi aftalte på forældremødet, at vi
skulle sætte i ugebrevet. Aftalen på mødet var, at der skal indsættes 100kr pr. elev –
HUSK AT SKRIVE BARNETS NAVN ved overførslen:
Reg.nr. 7260
Kontonr. 0001185662
Alternativt kan pengene overføres til Bruno på MobilePay tlf. 50 83 19 73 og så overfører
han dem til klassekontoen.
Vi arbejder videre med emnet areal i matematikbogen.
Lektie til tirsdag d. 7/11: 6: side 44-51
7: side 44-53
Husk også hjemmeregning!
I fysik/kemi har vi talt om molekyler – næste gang laver vi krystaller.
Mvh. Annika, og Maria

SFO:
Kære forældre og børn
Nu er forberedelserne til årets højdepunkt i SFO - markedsdag- for alvor gået i gang. Vi er
begyndt at lave bolcher og det forsætter vi med de næste mange dage.
Hvis I har noget legetøj, I ikke bruger, modtager vi gerne det. Vi mangler også stadig
forældre der vil hjælpe i vores boder.
Ellers har vi hygget ude og inde med leg og sjov.
Klub: Sæt allerede nu X i kalenderen. Tirsdag den 21/11 tager vi til Kraftværket igen. der
kommer yderlige info i næste uge.
Fredagsmad
Uge 45: Asbjørn og Rosa
Uge 46: Benjamin og William
Rigtig god weekend
Hilsen Frederik, Jørgen, Jytte og Janni

