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UGEBREV nr. 11 uge 44

Årgang 9

Kære forældre
Desværre har vi igen fået lus i huset. Vi vil bede jer om at huske på det er en
voksenopgave at kæmme for lus, og få tjekket om der er gevinst. Flere børn fortæller de
skal gøre det selv.
Til jer der har spurgt efter skolefotografering, kan vi fortælle at der sker inden jul har
bestyrelsen besluttet, og at det bliver Vicky (Victorias mor) der tager billederne. Lige så
snart vi får en dato fra Vicky kommer den videre til jer.
Glemmekassen kan forsat godt tåle en slankekur.
Der er indbudt til informationsmøde om Tidlig SFO og skolen generelt, tirsdag 13.
november kl. 19. Kender I nogle som vil høre mere om skolen, så er I mere end velkomne
til at fortælle dem om mødet og sende dem herop.
Husk markedsdag 16. november. Det betyder meget for jeres børn at I har tid til at kigge
herop den dag.
Hilsen Lærerne
Kalender
November
16.

Markedsdag i SFO/klub fra kl. 13 til 16

26. - 30.

Temauge om jul (julefest 1. december)

29.

Bestyrelsesmøde.

December
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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 45: SFO: Hansen Skole: Hans Gymnastik: Hans
Uge 46: SFO: Gaia/Amanda Skole: Franciska Gymnastikdelen: Magnus/Andreas
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.
Fra i næste uge begynder vi at gå i bakkerne om fredagen i stedet for om tirsdagen. Det er
for at vi kan være to voksne af sted med børnene.
Mandag og tirsdag holder vi forældresamtaler og jeg glæder mig til at se jer. Derudover
begynder vi også at arbejde med Halfdan Rasmussens ABC fra på mandag og håber på at
kunne lave en lille udstilling på skolen.
Hilsen Sofie
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1. og 2. KLASSE (Gul gruppe)
Kære forældre og børn i Gul gruppe
Dansk, Engelsk, Vidensfag, Idræt:
Vi har sendt tiderne til skole-hjemsamtaler med hjem, de fleste har puttet brevet i
postmappen, eller i penalhuset hvis postmappen ikke var i tasken. Som skrevet på brevet
kan man bytte indbyrdes og skrive til os, de ændringer der evt sker. Datoerne er 19 og
21/11.
Fremover har vi eget køleskab i klassen, hvor vi kan have madpakker stående i klassen.
I denne uge har vi arbejdet videre med vikingetiden, og har torsdag været i sløjd for at
save Thors Hammer eller et Kors, næste skridt bliver at pudse det pænere, så det er rart
at røre ved. Det var hårdt og drillede lidt, da træ flækker.
I engelsk arbejdede vi videre med Halloween, sange og ord. I dansk mandag læste vi en
historie mere med Nomerne
Læsehold 1 Vi har i denne uge haft holddeling 3 gange. Vi har arbejdet i Stavevejen, læst
og arbejdet i mappe. I stavevejen har vi lavet til og med side 11. Hvis man ikke er færdig
har man bogen med hjem. Vi har fået 2 nye hylder med bøger, dem kigger vi nærmere på
næste uge.
Læsehold 2
Vi er begyndt at arbejde med Stavevejen Start, og i denne uge har vi nået to sider. De har
handlet om vokaler og rim. Hvis børnene får lektier for i dem, vil jeg informere jer.
Herudover har vi leget navneordsfangeleg. De er alle ved at have godt styr på, at “alle ting
på denne jord, kalder vi for navneord.” Når de bliver fanget, er alle hurtige til at råbe et
navneord og løbe videre.
Vi sluttede ugen af med at tale om udsagnsord, og om hvad det betyder når læreren siger,
at “alt vi gør på denne jord, kalder vi for udsagnsord.” Desuden havde jeg sat 40 billeder af
navneord op på en skillevæg, som vi brugte til at lege gæt & grimasser.
I vidensfag blev vi på skolen. Jeg havde besluttet mig for, at prøve at lave et mindre
interaktivt skuespil om Svend Tveskæg og de vilde vikinger. Jeg læste historien op, og
havde diverse rekvisitter klar. Desuden spurgte jeg løbende klassen om, hvem der ville
spille viking, præst, vikingedatter osv. De fleste syntes, at det var en sjov oplevelse.
Venlig hilsen Jesper og Vinni
Matmatik
Lektie til efter ferien:

1. klasse: s. 54-60 2. klasse: s. 60-66

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:
I har en flok nysgerrige og vidensbegærlige unger – så det er en fryd at undervise derinde.
Jeg håber også de får fortalt lidt hjemme om det vi snakker om heroppe.
I matematik har vi taget fat på ligninger. I starten er de meget simple, men jeg lover der
nogle skal blive trukket nogle tænder ud med dette emne inden vi slipper det igen. Der
kommer ikke lektier med hjem med ligninger her i starten.
Vi laver mad i Bakkerne på mandag da vi deltager i GO´COOK kampagnen fra Coop.
Hilsen
Christine
Engelsk
Fredag denne uge arbejder vi med Halloween, de sider der er i bogen.
Hilsen Vinni
Musik og Idræt:
I musik har vi i denne uge arbejdet på vores musical. Vi brugte det meste af tiden på at
øve, udvikle stykket og arbejde på musikken. De fortsætter vi med næste tirsdag.
I idræt har vi spillet forskellige spil med bolde og redskaber. Det fortsætter vi med i næste
uge.
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 haft fokus på stavning. Vi har snakket forskellige staveregler og
undtagelser, og lavet forskellige staveøvelser. Det vil vi fortsætte med næste uge, hvor vi
også vil begynde at arbejde med et tema om digte.
I engelsk har vi arbejdet i Pitstop, hvor vi er begyndt på temaet sport. Derudover er vi
begyndt på at øve et lille skuespil på engelsk; ”Princess and the pea”. Eleverne er delt ud
på små hold, hvor de skal øve stykket over de næste par gange og så laver vi en lille
fremvisning. Det er derfor vigtig, at de får øvet på deres replikker hjemme. Vi kommer dog
også til at øve dem yderligere heroppe.
I vidensfag har vi arbejdet med at læse om biodiversitet og derefter har eleverne fremlagt i
gruppe.
I billedkunst har vi arbejdet videre med vores stop motion-tema. Det vil vi også gøre næste
gang, hvor vi vil lave den sidste film inden vi laver filmfestival i klassen ugen efter. J
Jeg vil også nævne, at der er kommet datoer for forældresamtaler. Det bliver den 28 og 29
november fra ca. 14-17. Der kommer en seddel med hjem i begyndelsen af næste uge
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med tider.
Lektier:
Tirsdag:
– Færdiggøre grammatik: s. (35) + 32 + 37 + 42
Onsdag:
– Dansk: staveopgaver - ark med stavefejl og tekst af Signe P. som skal rettes.
– Engelsk: Øve replikker til teaterstykket.
I ønskes en rigtig dejlig weekend.
De bedste hilsner,
Mathias
Matematik
Vi er gået i gang med emnet Areal og linjer.
Jeg vil gerne bede jer om, at sørge for, at jeres barn har passer og vinkelmåler i tasken :)
Lektie:

5: 44-46 opg.: 14, 15, 17, 18, 21
6: 43-46 opg.: 10, 12 -3, 13 – 3 og 4, 14, 17

OBS!!
Aflevering af hjemmeregning mandag!!

Mvh. Maria
Tysk
Vi er begyndt på nyt emne om kendte personer. Det handler om at kunne beskrive en
person og at kunne fortælle om sig selv på tysk. Korte sætninger og gentagelser.
Hilsen Vinni

7. og 8. KLASSE (turkis gruppe)
Kære forældre og børn
Tak for en god aften til uddannelsesmessen torsdag. Det er vores indtryk, at det var en
aften, der gav inspiration og motivation til eleverne.
Eleverne har i dansk skrevet referater til ”Intet” og læst om nogle af de filosoffer, som de
skal kende i forbindelse med arbejdet med bogen.
De har også arbejdet med opgaveløsningen af prøvesættet i dansk skriftlig fremstilling, og
vi har snakket om nogle af de genrer, man skal skrive i.
Lektien til næste uge er læsning af og opgaver til bogen ”Intet”.
Mvh. Annika
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Naturfag:
Det har handlet om fordomme, stereotyper og subkulturer i denne uge. I mandags
introducerede jeg emnerne, som børnene skal læse om til på mandag. Der var gode
iskussioner, særligt om fordomme. Derudover skal de alle gennemføre deres interview.
Jeg glæder mig til, at høre hvad de fandt ud af.
Hilsen Jesper
Matematik
Vi er arbejder på emnet Algebra, ligninger og reduktion i multibogen.
Lektier:

6: s. 60-66 opg.: 24, 25, 27, 30, 35, 42, 46, 48
7: s. 65-68 opg.: 30, 31, 34, 41 (-CAS-program)

OBS!
Hjemmeregning afleveres om mandagen!!!
Naturfag:
Vi arbejdede mandag videre med elektricitet og strømledende materialer. Onsdag
arbejdede vi med robotter og programering.
Idræt:
Der er ikke idræt onsdag, da alle 7. klasser er på tur. I stedet arbejder vi med
eksamensopgaver i matematik.
Mvh. Maria
Engelsk
Vi har arbejdet videre med de engelske kolonier og opdagelsesrejser og de spor
englænderne har sat Verden over.
Tysk, vi har arbejdet videre med Kleider, og i dag har vi øvet at give hinanden
komplimenter som fx ”deine neue Jacke ist sehr schick” og at modtage dem ”danke, du
siehst auch gut aus”. Vi har øvet ord, der ender på ”-ieren” og brugt dem i en kryds og
tværs.
Tysk
Vi har arbejdet videre med Kleider, og i dag har vi øvet at give hinanden komplimenter
som fx ”deine neue Jacke ist sehr schick” og at modtage dem ”danke, du siehst auch gut
aus”. Vi har øvet ord, der ender på ”-ieren” og brugt dem i en kryds og tværs.
Hilsen Vinni
Kulturfag
Venlig hilsen Jesper
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SFO:
Kære forældre og børn
I denne uge har børnene været i gymnastiksalen og i sløjd. De har tegnet, spillet spil og
leget med plus/plus, lego og barbier. Vi har været ved at pakke ind til fiskedamen og været
ude med sedler til diverse sponsor, de glæder sig allerede til Markedsdagen :) Der er
blevet hængt sedler op, hvor 2. kl. til og med 8. kl. kan skrive sig på til at stå i bod. I næste
uge begynder vi at lave bolsjer, som skal sælges til Markedsdagen.
Klubben: Tager på tur til Stenvad Skytteforening den 22. november kl. 14.30 til ?. Det
koster 30 kr. pr. barn at komme med. Vi får brug for forældre der kan køre denne dag.
Børnene skal tilmeldes ved Jørgen sammen med betaling senest den 16. november, så vi
ved hvor mange forældre, der bliver brug for til kørsel.
Fredagsmad
Uge 45: Bastian/Chloe
Uge 46: Gro
Rigtig god weekend
Hilsen Frederik, Jørgen, Pia, Sofie, Jytte og Janni

