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

UGEBREV nr. 12 uge 45

Årgang 9

Kære forældre
Denne uge har skolen haft de første elever til terminsprøver. Det har været en stor opgave
at få på plads og alle var meget spændte. Eleverne klarede det helt fantastisk, så vi er
stolte af dem.
Så har vi efterhånden flere tilfælde af børneorm i huset. Alle berørte familier er i
behandling, men vær lige opmærksomme derhjemme på om jeres børn udviser
symptomer på at være smittet.
https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/infektioner/sygdomme/protozoer-ogorme/boerneorm/
Da julen nærmer sig vil vi gerne spørge om nogen har et stort juletræ som kan stilles op i
vores Aula i løbet af uge 48.
Uge 48 har vi nemlig juletemauge, og her slutter vi af med fællesdag lørdag 1.december
fra kl.9.00 -13.00. Mere herom i næste uge, men sæt kryds i kalenderen
Tak til alle der har ydet ekstra i forbindelse med SFOs markedsdag. Det er så vigtig en
begivenhed for eleverne.
Hilsen Lærerne
Kalender
November
16.

Markedsdag i SFO/klub fra kl. 13 til 16

26. - 30.

Temauge om jul (julefest 1. december)

29.

Bestyrelsesmøde.
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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 47: SFO: Rebecca Skole Emilie Gymnastik: Nicolai W.
Uge 48: SFO: Weronika Skole: Emilie og Evie Gymnastik: Gabriel
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.
Jeg er tilbage i en stor del af timerne i Lilla-gruppe og hvor er det skønt at se børnene
igen og være sammen med dem.
Jeg må naturligvis beklage at jeg har været sygemeldt med min fod så længe – men til
gengæld har det været med tryg vished om at Sofie og Jette har været i klassen.
Sofie og Jette fortsætter med at tage børnene med på udeskole.
Ugen er gået med tegning, børneskrivning, nye bogstavsvæsner og snak om de gamle
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bogstavsvæsner. Stopdanse og massagesange.
Gymnastik udenfor med stikbold og rundbold - ingen kom derfor i gymnastiktøj og bad.
Vi har snakket om jul og hørt historien om Jesus, der blev født i stalden. I den forbindelse
brugte vi også tid på at tale om kærlighed og fred blandt mennesker i verden og her i
vores klasse – hvordan kan vi netop være gode ved hinanden ?
Endvidere har vi talt om vores juleuge og julefest lørdag d. 1. december, hvor vi skal lave
et teaterstykker for alle vores forældre. Vi har snakket om hvad det skal handle om og
sunget sange,der skal med .
Desuden ligger der et vigtigt brev i børnenes postmappe.
Det er en orientering om årets julesokker i Lilla- gruppe og hvad disse skal indeholde.
Så er I forberedt på at der bliver lidt hyggeligt hjemmearbejde for både børn og voksne. :)
Tak for en dejlig uge og rigtig god weekend .
Hilsen Gunhild

1. og 2. KLASSE (Gul gruppe)
Kære forældre og børn i Gul gruppe
Dansk, Engelsk, Vidensfag, Idræt:
Vi har nu en tidsplan for forældresamtalerne, som er på mandag og onsdag. Vi er i Gulklasselokale. Kom gerne i god tid, så det kommer til at køre efter planen.
Mandag snakkede vi weekend, og tegnede og skrev om det. I engelsk er vi begyndt at
arbejde med dyr, og det fortsætter vi med det næste stykke tid.
Læsehold 1
I denne uge har vi arbejdet med navneord, og spillet ordspil med de 120 ord, navneord og
lydrette ord. Der er også elever, der er ved at tegne og fortælle historier selv. Næste skridt
bliver at der skal tekst eller talebobler på, så det bliver en historie andre kan læse og
forstå. Vi har arbejdet i mapper og alle på holdet har læst højt for mig.
Læsehold 2
På læsehold 2 arbejdede vi videre med lydskibe. Det er snart blevet en hel flåde af skibe
og små stavelser. Herudover arbejdede vi videre med Stavevejen.
Vidensfag
Om tirsdagen i den sidste dansktime havde jeg nogle af min mors pop-up bøger om
middelalderborge med. De blev sendt rundt i klassen, imens jeg fortalte om dem. Vi kom
omkring ord som skoldehuller, kældermester, væbner og belejring.
I bakkerne dramatiserede vi fortællingen om Absalon og Saxo. Det er dejligt at så mange
af børnene har lyst til at spille skuespil! Derudover legede vi blindebuk og smørklat som
begge er lege der stammer fra middelalderen.
Venlig hilsen Jesper og Vinni
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Matematik
Lektie til mandag:

1. klasse: s. 68-74 2. klasse: s. 71-77

De opgaver der er sat kryds over skal de ikke lave. Og A-opgaverne skal de heller ikke
lave.
Hilsen Maria

3. og 4. KLASSE (Blå gruppe)
Kære forældre og børn i Blå gruppe
Dansk, Matematik, Vidensfag:
Jeg vil bede jer notere 6. december kl 18.45 – ca 20.00. Her skal gruppen gå Lucia i
kirken. Vi øver i juletemaugen, hvor vi jo også skal gå Lucia fra morgenstunden 1.
december.
Arbejdet med ligninger forløber under store grineflip, så jeg skønner de syntes det er sjovt.
De fanger faktisk også opgaverne ret hurtigt. Når de om ikke ret lang tid får ligninger med
hjem, vil jeg bede jer om at lade dem lave dem på min måde, da det er den vej man går for
at de får forståelsen med for, hvad det rent faktisk er der sker når man regner ligninger.
I dansk afslutter vi arbejdet med frimærker i løbet af næste uge, og tager så fat på
Juleevangeliet og Jesus liv fra barn til ung.
Mandag laver vi mad i Bakkerne igen – husk tøj efter vejret. De sidste par gange er der
flere der har manglet vand at drikke.
Hilsen
Christine
Musik og Idræt:
I musik i denne uge har vi øvet vores musical. Det fortsætter vi med i næste uge. I idræt
var vi tvunget udenfor grundet terminsprøver i aulaen. Vi lavede en leg, spillede fodbold og
gik en tur. I næste uge kan vi igen komme indenfor.
De bedste hilsner
Mathias
Engelsk
Vi afslutter emnet Free Time. Vi tager et lille mini-emne om Thanksgiving.
Hilsen Vinni

5. og 6. KLASSE (Grøn gruppe)
Kære forældre og børn i Grøn gruppe
Dansk, Engelsk, Vidensfag, Billedkunst:
I dansk i denne uge har vi arbejdet med digte. Vi har snakket om hvad digte er, hvilke
digtere vi kender, og er begyndt at analysere digte. Derudover har vi i grammatiktimen

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

arbejdet med anførselstegn, tegnsætning og komma.
I engelsk har vi arbejdet med ord, stavning og oversættelser. Derudover har vi øvet
”Princess and the pea”, og eleverne har optaget en indspilning af stykket på lyd.
I vidensfag har vi snakket om en anden tilgang til at undersøge naturen. De sidste gange
har vi undersøgt den videnskabeligt. I denne uge undersøgte vi den kunstnerisk og
sanseligt. Efter en snak om hvordan man kan skrive digte, og hvordan man kan sætte ord
på naturen, skulle eleverne selv ud og skrive en lille digtsamling.
I billedkunst havde vi filmfestival, hvor vi så de stop motion-film som elevener har lavet
gennem de sidste 3 uger.
Lektier:
tirsdag: s. 36 + 40 i blåt grammatikhæfte.
Onsdag: Finde og oversætte 15 svære ord fra ”Princess and the Pea”.
I ønskes en rigtig dejlig weekend.
De bedste hilsner,
Mathias
Matematik
Vi er gået i gang med emnet brøker og decimaltal
Lektie:

ingen lektie ud over hjemmeregning

OBS!!
Aflevering af hjemmeregning mandag!!
Mvh. Maria
Grøn tysk
Vi arbejder med at beskrive personer ud fra beskæftigelse og udseende og interesser. En
opgave var, at eleverne skrev 5 fakta uden at skrive sit navn, og så skulle de andre gætte,
hvem var hvem. Nogle var lettere at gennemskue end andre, men de gik op i det. Vi har
lavet side 12 og 13 i Übungsheft, og fredag når vi (forhåbentligt) side 14 og 15, som skal
være færdige til mandag.
Hilsen Vinni

7. og 8. KLASSE (turkis gruppe)
Kære forældre og børn
I dansk har eleverne arbejdet med opgaver til ”Intet”, og vi har gennemgået alle de
praktiske ting omkring terminsprøverne.
Mvh. Annika
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Matematik
I denne uge er det kun hjemmeregning de har for. Stor ros til alle for at tage terminsprøven
i matematik i stiv arm. Godt klaret :D
OBS!
Hjemmeregning afleveres om mandagen!!!
Naturfag:
Vi arbejder her med fotosyntese mv.
Idræt:
Vi har idræt på onsdag!!!!!
Mvh. Maria
Engelsk
Vi har arbejdet med PenPals from India i uge 45. Uge 46 var det Australia, og eleverne har
fået til opgave at vælge en engelsk koloni at skrive 10 interessante fakta om, og lave en
plakat eller powerpoint. Vi arbejder videre med det mandag, og det skal vises/fortælles for
klassen tirsdag.
Tysk, Vi har afsluttet emnet med tøj, og torsdag uge 45 var der ”Modenschau” i aulaen.
Eleverne fik torsdag 3 ark med evalueringsopgaver til kapitlet, og tirsdag fik de endnu 3
repetitionsark til de første 3 måneders tysk. Vi rettede siderne torsdag. Vi er begyndt på
kapitel 4, Christiane – Fussballspielerin. Lektie (opgave 1,2 og 3 s 35) er at skrive
sætninger til billedet i bogen s.34 med de 22 udsagnsord nederst på siden. Gloser er side
123
Hilsen Vinni

SFO:
Kære forældre og børn
Ja så er det jo i dag der er Markedsdag, vi håber på en god dag. På forhånd tak for
hjælpen til de forældre der har meldt sig til at hjælpe.
I næste uge begynder vi så småt med at lave julegaver.
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 47: Hans
Uge 48: Kaj
Rigtig god weekend
Hilsen Frederik, Jørgen, Pia, Sofie, Jytte og Janni

