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UGEBREV nr. 12 uge 45

Årgang 8

Forkert dato
Jeg er desværre kommet til at skrive forkert dato for vores julefest i de tidligere ugebreve.
Det beklager jeg meget.
Julefesten er lørdag den 2. december, som det også fremgår af den kalender, der er på
vores hjemmeside, og det betragtes som en almindelig skoledag, selvom det er en lørdag.
Det plejer altid at være en rigtig hyggelig dag, hvor vi bringer julestemningen ind på
friskolen og har en god dag sammen.
Mere information om mad mm. senere.
Juletræ
Vi plejer at være heldige at få doneret et flot juletræ til aulaen. Er der nogen der har lyst og
mulighed for at give os et i år også, vil vi blive meget glade.
Informationsmøde
På onsdag den 15. november har vi informationsmøde omkring Tidlig Sfo og skolestart.
Spred endelig ordet, hvis I kender nogen, der gerne vil vide noget mere om vores dejlige
lille friskole. Man er selvfølgelig også velkommen, hvis man blot er interesseret i generel
viden om vores skole, ikke kun hvis man har børn, der skal starte i børnehaveklasse.
Ny elev
På mandag starter Franciska i Rød Gruppe.
Franciska og hendes familie er flyttet til Nimtofte, og vi håber at alle vil tage rigtig godt
imod dem.
Med venlig hilsen
Jørgen
Kalender
November
15
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Markedsdag SFO
bestyrelsesmøde

December
uge 48
2
19
21. december – 3. januar

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

Kirkekor
Torsdag d 30. november kl. 19.00 holder vi julekoncert i Nimtofte kirke, hvor kirkekoret skal
opføre julesange. Med julekoncerten slutter vi efterårssæsonen af. Kirkekoret starter igen
torsdag d. 11. januar.
Til den sidste korprøve, som også er torsdag d 30. november, vil Susanne, Tine og jeg
gerne have korbørnene med om og øve i kirken. Vi henter dem på skolen, og når vi har
øvet til aftenens koncert og hygget med kiks og saft, følger vi dem tilbage til skolen. Vi er
på skolen igen kl. 14.30. Hvis der er børn, som ikke kan komme til julekoncerten eller
korprøven i kirken, vil vi meget gerne have besked, så vi ved hvor mange vi bliver.
Med venlig hilsen
Tine, Susanne og Rikke
Rengøring:
Uge 46: SFO, Skolen, Gymnastik: Noah, Caroline og Maja
Uge 47: SFO: Magnus K, Skolen: Rosa og Asbjørn, Gymnastik: Nicolai W.
Venlig hilsen Kirstine

0.KLASSE (lilla gruppe)
Kære forældre og børn i lilla gruppe.
Tak for ugen der gik.
Vi har været en del sammen med gul-gruppe, da der har været lidt færre voksne på
arbejde.
Vi startede ugen med en dejligt stort bankospil med billeder og senere var vi en tur i
billedkunst for at lave malerier fra turen til Lübcker eller fra Halloweenfesten i Noah.
Ellers er ugen blandt andet blevet brugt på bogstavslyde, bogstavsgætteleg, rundbold og
hospitalstik i gymnastik, arbejde i matematikbogen, bankospil på engelsk med former og
farver, engelske sange, historien om Lockness uhyret, oplæsning af rim og remser,
udendørsværksted på tværs af klasser, hvor opgaven var at finde tal rundt på hele skolen.
Vi har hørt om Den blå Bangebuks, der står for bogstavet B samt været til musik, hvor vi
blandt andet legede en ny sangleg om indianere, dyr og krigere. ( Sorte tyr)
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Vi har hørt om Kirkens Korshær og jeg har fortalt historien om, hvorfor vi holder jul.
Hernæst lavede vi julepynt i saltdej , som bruges senere på måneden, hvor vi skal ned at
pynte juletræet i Kirkens Korshær.
Vi sluttede ugen af med en gåtur i Nimtofte, hvor vi indsamlede ting i naturen, som vi
hernæst talte og sorterede.
Der er nye bøger i tasken til den frie oplæsning hjemme. Husk forsat bøger om tirsdagen.
Rigtig god weekend
Hilsen Sofie og Gunhild

1. KLASSE (gul gruppe)
Kære forældre og børn i gul gruppe
Jeg var desværre syg tirsdag og onsdag, men jeg har fået fortalt, at det hele gik fint med at
komme på biblioteket osv. Det var en rigtig sød hilsen, som børnene havde fået skrevet på
tavlen.
I udeundervisningen fortsatte vi med 'Fra natur til teknik'. Vi kom omkring ord som
rensningsanlæg, grundvand, kredsløb osv. Børnene er alle gode til at byde ind når vi taler
om det. Vi fik også taget efterårsbilleder som vi arbejder videre med i dansk fredag.
Herudover har alle fået invitationer til forældresamtaler med hjem i postmapperne.
Lektier til onsdag d. 15/11: 1 side i arbejdsmappen og 1 side i skrivemappen.
Matematik:
Lektier til mandag d. 6/11: s. 65-70
Vi knokler videre med matematikken.
Lektier til mandag d. 13/11 side 71-78
Venlig hilsen Jesper og Maria

2. og 3. KLASSE (rød gruppe)
Kære forældre og børn i rød gruppe
Dansk:
Vi arbejder videre med ”Jeg er Frede”
Lektier til tirsdag d. 14/11: læse kapitel 3 i ”Jeg er Frede”
Lektier til fredag d. 17/11: læse kapitel 4 i ”Jeg er Frede”
Matematik:
Lektier til mandag d. 6/11: 2. klasse s. 64-69, 3. klasse 63-69
Vi arbejder videre i bogen.
Lektier til mandag d. 20/11: 2. klasse s. 70-76, 3. klasse s. 78-83 (Det er ikke en fejl at vi
springer i 3. klasse bogen)
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Engelsk:
I den næste tid skal vi arbejde med et emne der hedder: SPOT the dog. Hvor vi ser nogle
små tegnefilm og laver små opgaver.
Udover det arbejder de i deres engelsk bog.
God weekend til alle :)
Mvh. Frederik, Jesper og Maria

4. og 5. KLASSE (blå gruppe)
Læsningen fortsætter med fuld styrke. Ungerne virker som om de er meget optaget af indholdet af
bogen og af den tidsalder den foregår i.
Jeg holder små oplæg om middelalderen næsten dagligt ved siden af læsningen.
I matematik er vi kommet i gang med at lave noget statistik, og snakker i den forbindelse også om
hvordan statistik både kan bruges og misbruges. Det ryster eleverne meget at der bliver ført så
meget statistik på de mærkeligste ting.
Er der nogle stykker som har mulighed for at køre til Kolind 21. november fra ca kl. 8.30 – 9.30?
Jeg vil gerne have dem med over for at se hvordan en valghandling starter op, så derfor er det
bare den times tid vi skal ud af huset.
Flere frøs i Bakkerne igen i mandags, så snak lige om behovet for varmt tøj.
Tilsidst en bette bøn: Hvis I har vigtige beskeder der skal i gennem til jeres børn, bedes I ringe på
kontoret 89398137 i stedet for at sende en besked til telefonerne. Det forstyrrer ikke kun jeres eget
barn, men hele undervisningen når der kommer beskeder.

God weekend
Christine

6. og 7. KLASSE (grøn gruppe)
Kære børn og forældre i grøn gruppe
I dansk har vi snakket om sociale stjerner og deres følgere i vores arbejde med ”Social
Star”-forløbet. Vi har også været på biblioteket og arbejdet med forvekslingsordene ”ad” og
”af”.
Torsdag tog vi os tid til en faglig hyggestund, hvor vi så filmen ”Kærlighed ved første hik”,
der er skrevet af Dennis Jürgensen, som er en forfatter, jeg ofte reklamerer for over for
eleverne.
Lektien til torsdag d. 16.11.17 er to sider om ad/af og en side skønskrift.
Jeg var desværre syg i torsdags, så vi kom ikke i gang med det nye emne i multi-bogen.
Derfor startede vi op på emnet, der handler om rumfang torsdag, med nogle opgaveark de
fik udleveret af mig. Der ingen lektier i denne uge, udover hjemmeregning.
Husk også hjemmeregning!
Mvh. Annika, og Maria
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SFO:
Kære forældre og børn
Vi har lavet bolsjer hele ugen, så nu er der ca. 8 kg :) mon ikke det er nok til
Markedsdagen. Vi har pakket ind til fiskedam og lavet plakater. 2. klasse til og med 7.
klasse har skrevet sig på, hvor de gerne vil stå i boder, der bliver hængt tidsplaner op i
SFO, så I og jeres børn kan se hvor og hvornår de skal stå i en bod. Der er desværre kun
to forældre der har meldt sig til at hjælpe, så kære forældre vi har virkelig brug for flere
til at hjælpe os. Der er vedh. invitation til Markedsdag. Børnene må højst have 30 kr.
med, hvad de bruger når I forældre kommer (hvad vi håber I alle gør) blander vi os ikke i :)
Fredagsmad
Uge 46: Benjamin og William
Uge 47: Casper G.
Rigtig god weekend
Hilsen Frederik, Jørgen, Jytte og Janni

