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UGEBREV nr. 14 uge 47

Årgang 8

Markedsdag
Det var igen i år en dejlig eftermiddag, da SFOen holdt markedsdag.
Der var boder, kaffe, te og kage, og der var masser af hyggeligt samvær.
Tusind tak til SFO personalet og de forældre, der gav en hånd med.
Julefest, juleuge
Så er det på lørdag den 2. december, at vi holder julefest på friskolen. Festen starter kl. 9
og slutter kl. 13.
I ugen op til julefesten skal klasserne arbejde med noget af det, som de skal vise jer til
festen på lørdag.
Der bliver krybbespil, Luciaoptog og familieløb. Krybbespilllet og familieløbet bliver dog
nok noget anderledes i år, end det før har været. Det er godt med lidt fornyelse, selv i en
juletid med traditioner.
Julefesten slutter altid med en julefrokost, hvor vi alle sammen medbringer mad til et
fælles bord, det plejer at være fantastisk hyggeligt, og det bliver det også i år.
Vi medbringer alle sammen noget mad, ikke mere end vi selv kan spise, og så stiller vi det
på et fælles bord og går rundt og smager hinandens mad. Der er frit slag for hvad man
tager med.
Husk selv at medbringe bestik, tallerkener og glas.
Garderobe
Jeg var nede og kigge i vores glemmekasse sammen med en forælder den anden dag.
Hold da op hvor er der meget dyrt tøj, især støvler dernede. Det er en god ide at kigge
derned, hvis man mangler noget.
Med venlig hilsen
Jørgen
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Kalender
December
uge 48
2
19
21. december – 3. januar

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

Januar
21. december – 3. januar
2
10
25

Juleferie
SFO lukket mellem jul og nytår, åbner 2. januar
SFO åbnet med tilmelding
Kaffedag SFO
Bestyrelsesmøde

Husk minikonfirmandafslutning på søndag d. 26. nov. kl. 10.30 i Nimtofte kirke. Efter
gudstjenesten er der kagemand, juice og kaffe i våbenhuset
Torsdag d. 30. nov. kl. 19.00 er der Julekoncert i Nimtofte kirke, hvor 3. og 4. klasse går
Luciaoptog, og Børnekirkekoret synger julesange. Efter koncerten er der kaffe, saft og
småkager i våbenhuset.
Sognepræst Susanne Munk Hjørlund
Rengøring:
Uge 48: SFO: Peter, Skole: Sebastian og Karoline, Gymnastik: Gabriel
Uge 49:SFO: Frederik R., Skole: Silja og Magne, Gymnastik: Amanda og Gaia
Venlig hilsen Kirstine

0.KLASSE (lilla gruppe)
Kære forældre og børn i lilla gruppe.
Tak for en dejlig uge, hvor vi både fik lært bogstavet S og det ”sure spøgelse” at kende.
Hvor vi klippede nissehuer til vores kommende juleteater, trommede og dansede i musik,
skrev bogstaver, snakkede engelsk , lavede matematik og arbejdede på tværs af
klasserne med hieroglyffer.
Som tidligere nævnt arbejder vi i øjeblikket med det sociale samspil i klassen. Heldigvis
kan vi allerede nu se noget forbedring i klassen , så vi vi forsætter med dette fokus.
I postmappen ligger en seddel med lidt famile-hygge-jule-lektier. Vi har i forvejen talt om
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hvordan man kan digte en historie via handlingsbroen. DVS man starter med at fortælle
om hovedpersonen og det almindelige – så kommer handlingen og det bliver spændende
og måske farligt – til sidst ender historien med en god og lykkelig slutning. Historierne vil
blive læst op hver dag i december.
Gaven som skal lægges i julesokken er noget hele klassen kan få glæde af. Det kan være
alt lige fra hjemmelavet julepynt, et spil kort til pebernødder og klistermærker.
I postmappen ligger også invitationer til Astrids fødselsdag.
Fredag var vi på tur i Nimtofte by for at finde nogle blå bogstaver. Hernæst gik vi hjem for
at deltage i en fantastisk karatetime, som var arrangeret for hele skolen. Det var både
spændende og sjovt.
Rigtig god weekend
Sofie, Janni og Gunhild

1. KLASSE (gul gruppe)
Kære forældre og børn i gul gruppe
Børnene skal i år deltage i juleskuespillet, som Gunhild og jeg står for. Vi har derfor lavet
rekvisitter sammen med Lilla gruppe. Det er blevet til nissehuer både til de gode nisser og
de sure, samt abemasker og nisseskæg. Vi begynder at øve skuespillet sammen med Lilla
i næste uge. Hvis jeres barn har mod på at få en replik, vil jeg meget gerne have det at
vide.
Herudover går noget af danskundervisningen med at tale om forkert sprogbrug og hvad en
forkert gestus er. Jeg har i den seneste tid hørt for mange bandeord blandt drengene i gul
gruppe, og jeg har set nogle dumme fingre blive peget mod hinanden. Jeg vil ikke se og
høre på det, så det har vi brugt tid på.
I Bakkerne arbejdede vi med farvenuancer sammen med Rød gruppe. De blev delt ind i
grupper, hvorefter de fik tildelt et farvekort og skulle finde den tilhørerende farve ude i
naturen.
Fredag har jeg inviteret Rønde Karateklub ud til os. De kommer og fortæller og laver
øvelser med børnene fra kl. 10-12. Min seneste omgang morgenfortælling gik med at
fortælle om asiatiske kampsportsgrene, så børnene skulle være klædt godt (teoretisk) på
til at gå banzai.
Matematik:
Lektier til mandag d. 4/12: s. 79-85
Vi knokler videre med matematikken.
Husk i næste uge er der juleuge, så de har ekstra lang tid til at lave siderne :)
Lektier til mandag d. 11/12 side 86-95
Venlig hilsen Jesper og Maria
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2. og 3. KLASSE (rød gruppe)
Kære forældre og børn i rød gruppe
Dansk:
husk det er juleuge i næste uge, så der er ekstra land tid til at lave lektierne :D
Vi arbejder videre med ”Jeg er Frede”
Lektier til tirsdag d. 5/12: læse kapitel 7 i ”Jeg er Frede”
Lektier til fredag d. 8/12: læse kapitel 8 i ”Jeg er Frede”
Matematik:
Lektier til mandag d. 4/12: 2. klasse s. 77-83, 3. klasse 84-90
Vi arbejder videre i bogen.
Lektier til mandag d. 11/12: 2. klasse s. 84-95, 3. klasse s. 91-95
God weekend til alle :)
Mvh. Frederik, Jesper og Maria

4. og 5. KLASSE (blå gruppe)
Kære forældre og børn i blå gruppe
I denne uge har vi afsluttet arbejdet med Ørnens Øje. Det har været en fornøjelse at se
hvor optaget eleverne har været af stoffet, men også at se og høre deres forfærdelse over
grusomhederne der skete i den periode både i Danmark og i andre lande.
I løbet af arbejdet har det at skulle arbejde sammen med nogle andre makkere end de
normalt har valgt også givet den effekt som jeg gerne ville opnå. De har fået øjnene mere
op for hvilken styrker de selv besidder og ikke mindst hvilke styrker kammeraterne også
har.
Fremlæggelserne af fagstoffet de hver i sær skulle lave plakat til, gik også fint for de
flestes vedkommende. Jeg syntes det er vigtigt at øve sig i at arbejde med et stof, lave et
produkt og ikke mindst stå frem foran andre og fortælle om sin viden.
I matematik har vi arbejdet videre med sandsynlighed og statistik.
Hjemmeregningen de fik i mandags skal først afleveres 4. december gr. temauge.
I næste uge er det juletemauge som slutter med en skoledag lørdag 2. december.
Eleverne der går i 5. klasse, skal arbejde sammen med Grøn om at lave en familieaktivitet
klar til lørdag.
Eleverne fra 4. klasse arbejder sammen med eleverne fra 3. klasse om at få Luciaoptoget
klar til 30. november hvor vi har første opgave. Alle har fået en seddel med hjem om
næste uges arbejde med Luciaoptoget. Der er også trykt de tekster som skal læres
udenad.
Hver dag i næste uge arbejde vi sammen i Blå Gruppe i sidste lektion, hvor vi både skal på
biblioteket og lave matematik, snakke om juleprædikener osv.
God weekend
Christine
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6. og 7. KLASSE (grøn gruppe)
Kære børn og forældre i grøn gruppe
Matematik
Husk der er juleuge i næste uge :D
Lektie til tirsdag d. 5/12 6. klasse: s. 87-93, 7. klasse: Kopiark fra 6. klassebogen
Husk også hjemmeregning til mandag!!!!!
Fysik/kemi:
Vi har arbejdet videre med krystaller og leget med molekylesæt.
I dansk har vi afsluttet vores forløb ”Social Star” og vi er begyndt at arbejde med krimien
som genre, hvilket vi fortsætter med indtil jul. Eleverne har som start på forløbet haft til
opgave at søge informationer på nettet for at lave en oversigt med krimiens genretræk.
Vi har også haft ugens boganbefaling og vi har arbejdet med forstavelsesmorfemer.
Lektien til torsdag d. 7. december er nogle opgaver med rodmorfemer og en side med
skønskrift.
Mvh. Annika, og Maria

SFO:
Kære forældre og børn
Tak for en fantastisk markedsdag i fredags. Dejligt at se så mange mennesker og endnu
engang tak til de forældre der hjalp til med bordpynt, stå i boder og oprydning. Vi kunne
ikke klare det uden Jeres hjælp.
Vi er gået i gang med årets julegaveproduktion, så alle børn ( der vil lave julegaver) skal
medbringe en plasticpose med navn på.
Klubben havde en dejlig tur til Kraftværket i tirsdag. De havde næsten hallen for dem selv.
De snakker allerede nu om endnu en tur.
Fredagsmad
Uge 48: Gaia og Amanda
Uge 49: Johannes og Victor
Rigtig god weekend
Hilsen Frederik, Jørgen, Jytte og Janni

