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UGEBREV nr. 13 uge 46

Årgang 9

Kære forældre
Hvis I får øje på Jørgen Skoleleder, eller han tager telefonen når I ringer, så er han så
småt begyndt at komme i nogle timer om ugen for at komme i gang igen. Velkommen
tilbage til Jørgen.
Næste uge er der Temauge om julen. Der arbejdes hovedsagligt i stamgrupperne denne
gang.
Lilla og Gul laver et ligge teaterstykke, Blå øver Luciaoptog og arbejder med juleopgaver,
Grøn laver juleaktiviteter til om lørdagen blandet med lidt fagligt arbejde, mens Turkis har
seksualvejledning og juleopgaver. Alle elever møder fra 8.00 – 13.10.
Lørdag 1. december er skoledag. Dagen starter kl. 9.00 i Aulaen med Luciaoptog, og der
er kaffe klar fra ca 8.45. Derefter er der juleaktiviteter rundt på skolen, inden vi mødes i
gymnastiksalen til skuespil. Derefter er det tid til fællesjulefrokost. Alle familier tager mad
med ca til hvad de selv kan spise, som stilles op på nogle fælles buffetborde. I bedes
medtage drikkevarer, tallerkener og bestik til egen familie. Efter frokosten ryddes aulaen
og klasserne op, og vi mødes til en afslutningssang i Aulaen.
Vi mangler forresten forsat et juletræ til Aulaen.
Hele skolen tager på fælles juletur 19. december – samme dag som SFO holder
julefrokost. Vi har afgang fra Nimtofte lige efter morgensang og er tilbage til kl. 14.00. SFO
står klar med mad til dem der skal deltage i julefrokosten. Vi vil bede jer om at sørge for
der ikke ligger tandlægebesøg etc på den dag. Alle skal have madpakke og drikkelse med.
Der bliver ikke mulighed for at handle i kiosken.
Efter julefesten 1.december bliver tingene fra glemmekassen, der er langt frem nu i
Aulaen, sendt videre til genbrug.
Juleafslutning er i år er 20.december fra kl. 8.00, hvor der er afgang til kirken.
Hilsen Lærerne
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Kalender
November
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 48: SFO: Weronika Skole: Emilie og Evie Gymnastik: Gabriel
Uge 49: SFO: Rebecca Skole: Peter Gymnastik: Emma
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 en dejlig uge.
I denne uge har vi været sammen med gul-gruppe et par gange. Vi er så småt begyndt at
øve os på vores Nisseshow, som skal fremvises lørdag 1. december til vores julefest.
Nogle af jeres børn skal være nisser og derfor må I meget gerne medbringe en nissehue
med navn på, mandag d. 26. november.
I lilla-gruppe har vi talt om hvad Kirkens Korshær er. Vi har talt om, at når vi handler i
deres butik , så er vi med til at hjælpe fattige og hjemløse m.v.
I vores klasse har vi besluttet at hjælpe Kirkens korshær med at hjælpe andre og derfor vil
vi pynte deres juletræ her til jul.
Derfor lavede vi fine trylledejs-figurer i torsdags,som skal bruges til pynt på butikkens
juletræ. Vi tager på besøg i butikken med vores pynt tirsdag d. 4. december.
I næste uge er der jule-temauge på tværs i huset. Lilla og gul gruppe arbejder sammen i
hele næste uge med fremstilling af Nisseshow.
Husk at finde tid til at lave historie samt finde gave og julesok inden d. 4. december.
Sedlen ang. dette emne ligger i børnenes postmappe.
Rigtig god weekend

Hilsen Gunhild

1. og 2. KLASSE (Gul gruppe)
Kære forældre og børn i Gul gruppe
Dansk, Engelsk, Vidensfag, Idræt:
Så blev vi færdige med første omgang skole/hjemsamtaler. Vi synes det var nogle gode
samtaler og snakke, der kom ud af det. Tak for denne omgang. Vi håber I skriver til os,
hvis der dukker noget op.
Vi startede ugen med en kort weekend-snak, og gik derefter over til engelsk. Det blev en
højlydt time, fordi vi arbejdede med dyr. Jeg havde en stor pose legetøjsdyr med, og de
kunne som udgangspunkt vælge 2 dyr, som de tegnede noget til, fx et bur eller en stald. Vi
øver videre på hvad dyrene hedder på engelsk, og vil senere lege Pet-shop eller Zoo.
Dansktimerne
Vi er begyndt på nisseskuespillet “Nis skal giftes”, som vises lørdag d 1/12, til julefest med
publikum. De går meget op i det, og vi øver og øver. Vi har øvet i klassen et par gange, og
torsdag har vi øvet i gymnastiksalen. Det giver lidt ventetid, og de skal lige finde deres
faste pladser og huske rækkefølgen. Torsdag fik vi også tid til en historie mere om
Nomerne. Alle har nu hørt om reglerne for Nomerne-spillet, og Jesper mener at han til
enhver tid kan slå hver eneste af eleverne i spillet. Det lader vi komme an på en prøve
senere.
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Vidensfag
Det handlede om Valdemar Sejr og Dronning Dagmar i Bakkerne. Vi er nået til
højmiddelalderen hvor nøgleordene var lovbøger, flaget Dannebrog og opfindelsen af
briller. Det blev blandt andet til en fantastisk scene hvor Nikoline står på bordet i rolle som
Valdemar Sejr med Kaj, Magne, Gaia, Mikkel, Gro og Asbjørn omkring sig som de slemme
Estere.
Venlig hilsen Jesper og Vinni
Matematik
Lektie til mandag:

1. klasse: s. 75-81 2. klasse: s. 78-83 (-79)

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:
Vi har afsluttet vores frimærkeemne med at skrive breve og skulle have haft dem af sted
med posten torsdag. Desværre havde Brugsen ikke frimærker nok til at de alle kunne få,
så brevene kommer forhåbentligt af sted fredag.
Der er ikke udeskole mandag, da det er temauge.
Næste uge er det temauge, og der har Rie Blå gruppe det meste af tiden, for at jeg kan
være på kontoret. Jeg har gjort materiale klar til gruppen, så Rie kan lave det samme med
Blå gruppe som jeg ville have lavet. Jeg er derinde de første dage for at øve Lucia med
dem. Alle får Luciatøj med hjem, som skal være strøget til lørdag morgen, hvor jeg gerne
vil have de alle møder kl. 8.45 på biblioteket. Under tøjet må de meget gerne have en hvid
t-shirt uden skriverier på maven eller ryggen. Vend evt. vrangen ud at blusen hvis I ikke
har en uden skriverier. Pigerne bedes have ensfarvede hvide strømper på og drengene
ensfarvede sorte strømper.
Matematikafleveringen til på mandag har vi udsat til mandag efter temaugen, så der er god
tid til den.
Hilsen
Christine
Musik og Idræt:
I denne uge i musik har vi øvet musical. Stykket er nu ”færdigskrevet”. Tirsdag d. 4, efter
temaugen, holder vi generalprøve. Derefter er det planen at vi vil invitere nogle af de andre
klasser ind at se stykket.
I idræt har vi spillet basket. De vil vi også gøre næste gang.
De bedste hilsner
Mathias
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Engelsk
Vi har arbejdet med Thanksgiving, da det er 4. torsdag i November og lige passede ind
som mellememne før emneuge og Julemåned. Måske eleverne kan fortælle lidt om
traditionen, hvis I spørger ind til det?
Hilsen Vinni

5. og 6. KLASSE (Grøn gruppe)
Kære forældre og børn i Grøn gruppe
Dansk, Engelsk, Vidensfag, Billedkunst:
I denne uge i dansk, har vi arbejdet med digte. Vi har bl.a. dykket ned i forskellige digte og
forståelse/analyse af dem. Vi har læst Halfdan Rasmussen, HC. Andersen, Dan Turell med
flere. I grammatiktimen gennemgik vi kommalektierne, og arbejdede med ”-ene/-ende” og
lande.
Derudover er konceptet ”klassens tid” blevet præsenteret. Den sidste lektion om tirsdagen
vil vi den kommende tid bruge på fællesskabslege, spil og snakke i klassen, hvor vi kan få
nogle gode, spændende og sjove samtaler i gang. I denne uge spillede eleverne et
samtalespil.
I engelsk har eleverne lavet en lille skriftlig mini-aflevering. Derudover har vi øvet ”Princess
and the pea” færdig og fremvist det på klassen.
I vidensfag har vi snakket om gæring, lavet kombucha-sodavand, og skrevet digte om
naturen. Vi har også øvet fremvisning af digtene.
I billedkunst er eleverne begyndt at lave deres egne brætspil.
I næste uge har vi temauge om jul. Vi vil lave forberedelser til julefesten d. 1/12, pynte op,
og dykke ned mange spørgsmål omkring jul. Der er altså ikke normale timer.
Lektier:
Tirsdag: s. 38-39 + 41 i grammatikhæftet.
I ønskes en rigtig dejlig weekend.
De bedste hilsner,
Mathias
Matematik
Vi er gået i gang med emnet brøker og decimaltal
Lektie:5. klasse: s. 53-55 opg.: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10
6. klasse: s. 25-27 opg.: 2,3, 4, 5 (-3), 6 (-3), 8 (-3), 9, 10
OBS!!
Aflevering af hjemmeregning mandag!!
Mvh. Maria
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Grøn tysk
Vi har set kortfilmen Hundefutter, som handler om et par teenagedrenge, der udfordrer
hinanden til at lave dumme ting. Og flere elever syntes, de var mega stride og det de
lavede var for vildt dumt. Vi snakkede kort om, at man ikke skal gøre dumme ting, bare
fordi en ”kammerat” truer eller lokker en til det. Vi har arbejdet med siderne 16 og 17.
Fredag får eleverne evalueringssider til kapitlet, det bliver lektie til mandag d 3/12.
Hilsen Vinni

7. og 8. KLASSE (turkis gruppe)
Kære forældre og børn
I dansk har eleverne valgt nye månedsbøger, som de skal aflevere boganmeldelser af
tirsdag d. 18.12.18.
Herudover har de arbejdet med de afsluttende spørgsmål til ”Intet”, og vi har i fællesskab
samlet op på opgaverne. Eleverne har også haft til opgave at øve et oplæsningsstykke, og
de har selv skullet forholde sig til, hvad de ville vælge at lægge i den betydningsbunke,
som børnene i bogen samler.
Som redskab til tolkningen af bogen har vi i fællesskab gennemgået tankerne hos nogle
gamle og nyere filosoffer med særligt fokus på Friedrich Nietszche.
Lektien til tirsdag d. 4. december er for 7. kl. s. 12+13 i danskbogen og for 8.kl. s. 20+21
i danskbogen.
Mvh. Annika
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
I engelsk har vi arbejdet med 10 Facts om de engelske kolonier, vi nåede at høre 4
grupper fremlægge, resten må vi vente med til mandag d 3/12.
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Tysk
Vi er startet på kapitel 4, om ”Christiane – Fussballspielerin”. Vi har arbejdet med side 3437 i Tekstbogen, og side 21, 22 og 23 i Übungsbuch er lektie til tirsdag 4/12. De fleste
nåede færdig i timerne. Herefter spillede vi 5 på stribe med tyske tal.
Hilsen Vinni
Kulturfag
I mandags arbejdede vi med flerkulturelles valgmuligheder og forskellige
integrationsbegreber. Vi kom blandt andet omkring forskellen mellem assimilation og
segregation. Herefter stod den på gruppearbejde, imens jeg tog børnene ud på skift, og
fortalte hvilke standpunktskarakterer de har fået.
Onsdag spillede vi vendepil med nogle af artiklerne fra FN's Menneskerettigheder, og
diskuterede hvad de betyder for det enkelte individ.
Jeg har tilmeldt klassen et projekt ved navn Skriv for Liv. Det er udarbejdet af Amnesty
International, og det tager udgangspunkt i forskellige mennesker og deres cases. Det kan i
læse mere om her: https://amnesty.dk/undervisning/skrivforliv. Jeg satte forløbet i gang
fredag, og det kommer vi til at arbejde vider med efter juleugerne.
Hilsen Jesper

SFO:
Kære forældre og børn
Vi havde en god dag til Markedsdagen, endnu engang tusinde tak for hjælpen til forældre,
uden jer kunne vi ikke få det til at hænge sammen. Børnene klarede det så fint med at stå i
boderne. Overskuddet fra dagen går til vores Lejrskole.
Vi er begyndt på at lave julegaver med de børn der har lyst til det, husk at børnene skal
have en pose med navn med.
Klubben havde en rigtig god tur i går til Stenvad Skytteforening, så vi er ret sikker på at
det skal gentages.
Fredagsmad
Uge 48: Kaj
Uge 49: Nickolaj/Nicklas
Rigtig god weekend
Hilsen Frederik, Jørgen, Pia, Sofie, Jytte og Janni

