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UGEBREV nr. 12 uge 45

Årgang 9

Kære forældre
I dag blev dagen hvor vores naturfagslokale blev officielt indviet. Det har dog været i brug et stykke
tid, men vi ville gerne sige tak til alle der har ydet ekstra i form af penge eller indsats, så det blev
så i dag vi gjorde det. Til jer der har taget en tørn derinde, men som ikke lige havde mulighed for at
deltage i indvielsen, skal der lyde en stor tak. Uden jeres hjælp var det aldrig gået. TV2 var på
besøg så kl. 19.30 skulle der komme noget på TV2 Østjylland fra indvielsen.
I næste uge starter en ny epoke i skolens historie. Vi har de første elever til terminsprøve i
gymnastiksalen. Dette betyder at idræt i næste uge omlægges måske til udendørs aktiviteter, så
husk at have tøj med efter det.
Bastian mangler et par sorte regnbukser, hvor hans navn står skrevet i.
Lørdag er det samlede personale fra Solbærkrogen og skolen på fælles førstehjælpskursus i
Aulaen. Emnet for kurset er ”Førstehjælp for voksne med ansvar for børn”.
Fra næste uge er vi så heldige at Gunhild begynder at komme nogle timer om ugen i Lilla. Det
bliver rart at have hende i huset i hverdagen igen.

Hilsen Lærerne
Kirkekor
Torsdag d. 6. december kl. 19.00 skal kirkekoret synge til julekoncerten i Nimtofte kirke,
hvor 3. og 4. klasserne også skal gå Lucia. Jeg håber meget, at alle i koret kan komme, så
vi har alle stemmer med, og vil gerne have besked, hvis nogen er forhindret. Vi mødes i
kirken kl 18.30, så vi kan nå at varme lidt op.
Med julekoncerten slutter vi efterårssæsonen af, så sidste øvegang inden jul bliver
mandag d. 3. december.
Hilsen Rikke
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Kalender
November
16.

Markedsdag i SFO/klub fra kl. 13 til 16

26. - 30.

Temauge om jul (julefest 1. december)

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 46: SFO: Gaia/Amanda Skole: Franciska Gymnastikdelen: Magnus/Andreas
Uge 47: SFO: Rebecca Skole Emilie Gymnastik: Nicolai W.
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
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0.KLASSE (Lilla gruppe)
Kære forældre og børn i lilla gruppe.
Tak for nogle gode forældresamtaler mandag og tirsdag. Vi har haft en dejlig uge i lilla,
bl.a. er vi startet på vores forløb om Halfdan Rasmussens ABC og vi har hængt
kunstværker op i aulaen. Måske har i set dem i løbet af ugen? Vi starter på et nyt bogstav
på mandag og laver nye kunstværker.
Husk at vores Bakkedag er ændret til om fredagen :)
Hilsen Sofie

1. og 2. KLASSE (Gul gruppe)
Kære forældre og børn i Gul gruppe
Dansk, Engelsk, Vidensfag, Idræt:
Mandag startede med weekendsnak og skrive ned/tegne om sin weekend. Herefter hørte
vi “Nomerne, Manta og Skovpiraterne”. I engelsk så vi et nyt afsnit om Wizadora og hørte
engelske børnesange om farver, former og tal.
Læsehold 1
Vi har arbejdet videre med stavevejen, makkerlæsning og arbejdet i mapper. Nye
vendespil er introduceret med lydrette ord/sætninger og de 120 mest almindelige ord.
Læsehold 2
På Læsehold 2 har vi i denne uge arbejdet med Stavevejen, navneord og lydering. Jeg
introducerede en ny aktivitet: Lydskibe. Skibe som får deres energi af vokaler og
konsonanter. Herudover stavede vi ord sammen på tavlen, og børnene blev slået til ridder
af vokalerne og konsonanterne!
Vidensfag
Vi er kommet til middelalderen. Nøgleordene var kongeriger, domkirker, munke og nonner.
Vi talte om tiden sammen, så film og i bakkerne havde jeg urter m.m med, så vi kunne tale
om sygepleje i middelalderen, hvordan hospitaler opstår, og hvordan man helbreder
mennesker i dag. Derudover lavede vi græskar pesto.
Fredag i næste uge er der terminsprøver onsdag og fredag. Det betyder at idræt foregår
udenfor. Det er derfor en god ide, at tage passende sko med.
Venlig hilsen Jesper og Vinni
Matematik
Lektie til mandag:

1. klasse: s. 61-67 2. klasse: s. 67-69

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:
Ligninger er ikke helt så farlige længere som de var for en uges tid siden, men vi fortsætter
i næste uge med at lære flere varianter af ligninger.
Hjemmeregningerne begynder at være så pæne at se på, men de sidste skal lige lære at
arbejde med spids blyant, linealer og et tal i hvert tern. Det er jeg sikker på nok skal
komme – og gode vaner lært fra starten er altså en god ting i matematik.
Frimærkeemnet optager dem meget. De har ikke spor imod at træne opslag i atlasser,
kigge på små detaljer osv mens vi er i gang.
Mandag er vi lidt kortere tid i Bakkerne, da jeg skal hjem til et møde. Tiden hjemme bliver
brugt på den nye hjemmeregning.
Hilsen
Christine
Musik og Idræt:
Frederik har stået for undervisningen i denne uge, da jeg desværre har ligget syg. Derfor
har idræt fyldt lidt ekstra i denne uge, da vi ikke kunne fortsætte vores musicalforløb. Den
har stået på forskellige boldspil, men også på lytning til yndlingssange. I næste uge
fortætter vi hvor vi slap med at lave musical, og begynder så småt at træne basketball i
idræt.
De bedste hilsner
Mathias

5. og 6. KLASSE (Grøn gruppe)
Kære forældre og børn i Grøn gruppe
Dansk, Engelsk, Vidensfag, Billedkunst:
Jeg har desværre ligget syg med influenza hele ugen, så jeg har ikke været på skolen.
Anton har derfor stået for de fleste af mine timer. Det var meningen at vi i dansk skulle
have taget hul på et lille forløb om digte. Det er udskudt til næste uge. I stedet har
eleverne arbejdet med forskellige grammatik- og staveøvelser, og det har trænet at
undersøge emner på egen hånd. Onsdag skulle eleverne selv formulere nogle spørgsmål
til et emne, som de derefter skulle finde svar på, bl.a. på internettet. Derefter skulle de
nedskrive svarene.
I engelsk har eleverne arbejdet på skuespillet ”princess on the pea” som vi øver nu.
I vidensfag har der været fokus på biodiversitet og undersøgelse af biodiversitet i området
omkring skolen. I billedkunst lavede eleverne stop motion-film.
Jeg har desværre ikke kunnet dele invitationer ud til forældresamtaler, da jeg ikke har
været på skolen. Derfor kommer lige en foreløbig invitation her. Samtalerne bliver afholdt
d. 28 og 29 november fra kl. 14.00. Samtalerne er som udgangspunkt uden børn. Jeg har
nedenfor delt tider ud. I er velkommen til at bytte indbyrdes. Hvis i bytter bedes i lige
oplyse mig om det.
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28-11-18

29-11-18

14.00

Nicklas

14.00

Oliver D

14.20

Emma

14.20

Vitus

14.40

Frederik

14.40

Oliver N

15.00

Emil

15.00

Amanda

15.20

Thea

15.20

Rasmus

15.40

Victoria

15.40

Sebastian

16.00

Jakob

16.00

Nicolai

16.20

Mingus

16.20

Leif

16.40

Thomas

Vi glæder os til at se jer.
I ønskes en rigtig dejlig weekend.
De bedste hilsner,
Mathias
Matematik
Vi er i gang med emnet Areal og linjer.
Lektie:

5: 48-49 opg.: T1: 1, 2, 3, 4
6: 48-49 opg.: T1: 1, 3, 4

T2: 2, 3, 4
T2: 1, 3, 4, 5

OBS!!
Aflevering af hjemmeregning mandag!!
Mvh. Maria

7. og 8. KLASSE (turkis gruppe)
Kære forældre og børn
I dansk har eleverne arbejdet flittigt på at færdiggøre deres skriftlige prøvesæt, og de har
arbejdet med opgaver til ”Intet”, hvor besvarelsen krævede skrivning i forskellige genrer,
som kan komme til terminsprøven.
Lektien er at få læst bogen til månedsbogen, så boganmeldelsen er klar til d. 20.
november.
Mvh. Annika
Matematik
I denne uge har der været fokus på de kommende terminsprøver. Vi har arbejdet med
færdighedsdelen, hvor man ikke må bruge hjælpemidler og så har vi kigget på
problemløsningsdelen hvor man gerne må bruge hjælpemidler.
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Efter terminsprøven i matematik på onsdag, arbejder vi videre med problemløsningsdelen,
da det at skulle skrive en tekst i matematik er noget der skal trænes. Derfor vil der
fremover være lidt mindre Multibog men så vil der være en ekstra afleveringsopgave hver
uge i form af en tekst opgave der skal besvares med tekst.
Lektier:

Læse op på nogle af de ting man ikke føler sig helt sikker i, at kunne huske.

OBS!
Hjemmeregning afleveres om mandagen!!!
Naturfag:
Her lavede vi robotbaner og konkurrerede i at gennemføre banerne hurtigst.
Idræt:
Ingen idræt onsdag pga. terminsprøver
Mvh. Maria
Kulturfag
I mandags fik børnene tid til at sætte deres interview op, så deres præsentationer så
indbydende ud. Hernæst begyndte vi med fremlæggelserne. Dem er vi ikke færdige med.
Onsdag var 7. klasserne på tur i Århus med Susanne, og fredag byttede jeg timer med
Maria, så hun havde Turkis, som skulle hjælpe med at gøre naturfagslokalet klar.
Jeg håber, at vi kan blive færdige med præsentationerne på mandag, så det er afsluttet
inden terminsprøverne.
Venlig hilsen Jesper

SFO:
Kære forældre og børn
Vi har i denne uge fået lavet bolsjer som i kan købe til vores Markedsdag, vi har fået
hentet gevinster til vores Amerikansk lotteri og der er kommet mange fine ting til vores
tombola. Der er også kommet mange ting til vores fiskedam og det har børnene hjulpet
med at pakke ind. Så i næste uge får vi travlt med at stille boder op, gøre spøgelsestoget
klar med en hel masse uhyggeligt og bage lagkager.
Vi mangler stadig forældre til at hjælpe i vores cafe, til flødebollekaster og det muntre
køkken.
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. Husk at tilmelde jer.
Fredagsmad
Uge 46: Gro
Uge 47: Hans
Rigtig god weekend
Hilsen Frederik, Jørgen, Pia, Sofie, Jytte og Janni

