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UGEBREV nr. 15 uge 48

Årgang 9

Kære forældre
Fra bestyrelsen kan vi desværre nu fortælle jer, at de lovede skolefotos bliver ikke nået før
jul. De forsøger at få fotograferingen på plads i foråret.
Husk der er julefest i morgen kl. 9.00-13.00 – programmet er vedhæftet, men vi har trykt
det heroppe, så de ligger klar til jer. Vi starter dagen med morgenkaffe/te fra 8.45 så I kan
være på plads i Aulaen kl. 9.00
Vi flytter glemmekassen udenfor på lørdag, så husk at få tjekket om noget af alt det tøj
kunne være jeres. Tøjet kommer ikke ind i huset igen, men ryger til genbrugsen efter på
lørdag.
Vi har også frygteligt mange madkasser og drikkedunke stående på skolen.
Flere elever har undret sig over at de ikke har set Janni i lang tid, hvilket skyldes hun
forsat er sygemeldt. Dette fortalte vi også eleverne til morgensamlingen i dag.
Årets julegave til eleverne er nu på plads. Vi drager af til Randers Regnskov onsdag 19.12
lige efter morgensamlingen. Turkis og Grøn er der bestilt undervisningsforløb til, mens
resten af eleverne går rundt sammen med deres lærere og støtter. Vi spiser forkost
deroppe, så alle skal have mad og drikkelse med. Der er ikke mulighed for at købe
hverken mad eller ting i kiosken. Vi er tilbage på skolen ca. kl.14.00. For tilmeldte elever i
SFO/klub er der så julefrokost, men resten af eleverne har fri.
Der er stadig børneorm i huset – sørg for at komme i behandling ved den mindste
mistanke.
Sidste dag før juleferien er 20.december.
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 49: SFO: Rebecca Skole: Peter Gymnastik: Emma
Uge 50: SFO: Rebecca Skole: William/Benjamin 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

0.KLASSE (Lilla gruppe)
Kære forældre og børn i lilla gruppe.
Ugens store tema har været jul.
Hver dag har vi øvet i gymnastiksalen på vores nisseteater ” Nis skal giftes” og fredag
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optrådte vi for børnehaven, der kom på besøg. Vi glæder os til at optræde for jer på
lørdag.
Derudover er vi i gang med at lave en flot guirlande til vores klasse og vi har målt
undervejs, hvor mange meter den efterhånden er blevet.
I næste uge skal I huske jeres julesokker med tegning, historie og gave.
Samt huske at vi på tirsdag går en tur i Kirkens Korshær med hjemmelavet julepynt.
Vi ses på lørdag.
Hilsen
Sofie og Gunhild

1. og 2. KLASSE (Gul gruppe)
Kære forældre og børn i Gul gruppe
Dansk, Engelsk, Vidensfag, Idræt:
Vi har arbejdet med jul hele ugen. I første modul har vi øvet skuespil, og haft motion (når vi
alligevel var i gymnastiksalen). Det kræver koncentration og tålmodighed, og det er de
fleste heldigvis i gang med at øve. Nogle er begyndt at have lidt sommerfugle i maven
over at skulle optræde med publikum på. Men det bliver spændende.
I klassen har vi lavet metervis af guirlander, vi er i gang med et nisselandskab. Vi har også
arbejdet med små danskbøger om vores hovedperson i skuespillet, “Nis” som kommer ud
for forskellige ting. Prøv sammen at læse bøgerne, som gerne skulle være i tasken.
Vi glæder os til julefest lørdag.
Venlig hilsen Vinni og Jesper

3. og 4. KLASSE (Blå gruppe)
Kære forældre og børn i Blå gruppe
Dansk, Matematik, Vidensfag:
Husk at møde 8.45 lørdag 1. december på skolen, så vi er klar til at gå kl.9.00.
Tak til Rie som har undervist Blå gruppe på bedste vis i denne uge – det har aflastet mig
rigtigt meget at kunne få nået en masse på kontoret.
Torsdag i næste uge skal vi gå Lucia i Nimtofte kirke. Alle mødes i våbenhuset 18.45 og vi
er på først i julekoncerten. Efter vi har sunget – samler jeg dragterne ind igen. Dem der
evt. glemmer at have andet tøj med derned – kommer selv til at vaske dragterne
efterfølgende. En del af eleverne skal samme aften også synge med koret.
De næste uger arbejder vi videre med juleevangeliet – og skal lave digte dertil. Hvis vi når
det, laver vi også billeder til.
Mandag er udedag – så kig grundigt på vejret inden I sender jeres børn i skole.
Husk der er en hjemmeregning der skal afleveres mandag.
God weekend Christine
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5. og 6. KLASSE (Grøn gruppe)
Kære forældre og børn i Grøn gruppe
Dansk, Engelsk, Vidensfag, Billedkunst:
I denne uge har vi haft juleuge. Vi har arbejdet med forskellige stationer som eleverne
skulle bygge op, og på at samle viden om julen. Resultatet af ugen kommer i til at se i
morgen. Derudover var 6. klasse sammen med Maria torsdag, hvor de snakkede om
sociale medier mm.
I næste uge går vi tilbage til normalen, dog stadig med fokus på julen. Vi skal have arbejde
med skrivning på forskellige måder, men også med jul og tro.
Vi ses i morgen, og ellers rigtig god weekend.
De bedste hilsner,
Mathias.

7. og 8. KLASSE (turkis gruppe)
Kære forældre og børn
Temauge
I denne uge har vi haft seksualundervisning. Vi har været igennem kroppens anatomi,
kropsidealer og brugen af sociale medier. Alle har været så gode hele ugen :D
Fredag julehyggede vi, pyntede klassen og trak nissevenner :)
Mvh. Maria

SFO:
Kære forældre og børn
Vi er i fuld gang med at lave julegaver med dem der har lyst til det. Jørgen er i sløjd med
børnene, der kan man også lave julegaver. Frederik og Anton er i gymnastiksalen med
rigtig mange børn.
Fredagsmad
Uge 49: Nickolaj/Nicklas
Uge 50: Nicoline
Rigtig god weekend
Hilsen Frederik, Jørgen, Pia, Sofie, Jytte og Janni

