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UGEBREV nr. 16 uge 49

Årgang 8

Først og fremmest tak for sidst. Det er så dejligt at I bakker så fint op når vi afholder
julefest, og deltager med godt humør. Hvert år forundres vi også over al den lækre mad I
kan fremtrylle til julebordet.
Dernæst kan vi fortælle jer at I fra på mandag kommer til at møde et nyt ansigt på skolen.
Vi har ansat Mathias Bransholm som ny lærer efter at Dorte er rejst vestpå. Mathias
overtager Dortes skema, men de første uger fortsætter vi med nødskemaet, således at
Mathias får en ærlig chance for at falde godt til og lære skolen og dens elever at kende.
Tirsdag 19. december tager vi på vores årlige juleudflugt. I år skal vi til Museum Østjylland
i Grenå. Vi tager med bussen efter morgensamlingen og er hjemme i tide til den store
julefrokost i SFO. Alle skal medbringe madpakke og drikkelse i en lille taske til turen. Ingen
får brug for penge.
Onsdag er sidste dag før juleferien med alle de vanlige traditioner. Skoledagen starter med
at vi går i kirke kl. 8.00 og slutter med at alle ønsker hinanden glædelig jul kl. 11.40.
Hilsen personalet
Rengøring
Ny procedure
Vi har ikke hidtil haft en samlet tilbagemelding om kvaliteten af rengøringen og fremover vil
det være sådan, at personalet mandag morgen vurderer om der er tilstrækkeligt rent. Hvis
vi oplever at der er problemer vil vi tage fat på de forældre der har haft opgaven.
Rengøringsbetaling
Generalforsamlingen bad skolebestyrelsen undersøge alternativer til den nuværende
ordning. Vi har konkluderet at det pt. er for dyrt at overlade opgaven til et rengøringsfirma.
Det er til gengæld stadig muligt at "betale sig fra" opgaven, hvorefter den løses af

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

personalet. Der har været en lille men løbende interesse for dette så den mulighed
fortsætter.
Venlig hilsen
Skolebestyrelsen
Personlig bemærkning fra Henning
Vi har flere gange prøvet at tage vores rengøring samtidig med en anden familie, og i
forlængelse deraf spist frokost eller aftensmad som en slags mini-sammenskudsgilde bare det mad som vi alligevel ville have spist. Det har været meget hyggeligt og har været
en god måde at afslutte rengøringen på.
Vi vil nok fortsat forsøge at få det arrangeret i fremtiden når det er vores tur til at gøre rent
men da vi selv synes det har været en stor succes vil vi også foreslå andre at gøre det
samme :-)
Venlig hilsen
Henning, far til Hector i Rød Gruppe
Kalender
December
19
21. december – 3. januar

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

Rengøring:
Uge 50: SFO: Emilie, Skole og gymnastik: Rosa og Asbjørn
Uge 1; SFO, Skole og gymnastik: Laurits
Venlig hilsen Kirstine

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

0.KLASSE (lilla gruppe)
Kære forældre og børn i lilla gruppe
Tak for ugen der gik.
Mange tak for nogle fine samtaler i denne uge – dejligt at få talt med jer alle :)
I mandags havde vi en god tur ned i kirkens korshær. Vi fik lov at lege med butikkens
legesager – pyntede deres juletræ samt dansede og sang om det.
Damen, som arbejdede i butikken fortalte om, hvordan de hjælper de fattige, hjemløse mv
og hun var endda så flink at give både slik ,mandariner og små bamser til alle børnene.
I klassen har vi blandt andet hygget os med at åbne julesokker og vi har allerede læst
nogle fine hjemmelavede historier . Tak for det .
Derudover læser vi ”Villads fra Valdby holder jul” ser ” jul på slottet”. Laver matematik og
dansk.
I dansk i denne uge havde vi særlig fokus på bogstavet N og mødte nattevagten Nina
Niøje fra gyserslottet.
Vi har desuden lavet diverse værkstedsaktiviteter – blandt andet er børnene begyndt at
lave et juletræ ud af katonhænder.
Fredag var vi på tur til Bakkerne – Vi fandt ting i naturen og lavede vores egne
juledekorationer.
Rigtig god weekend
Hilsen Sofie, Jannie og Gunhild

1. KLASSE (gul gruppe)
Kære forældre og børn i gul gruppe
Så er endnu en juleuge ved at være forbi. Vi er i dansk begyndt på et materiale ved navn
'Agent Kodeknæk på lydsporet'. Her følger vi en 1. klasse fra Solby Skole. Undervejs skal
børnene arbejde alene, med en makker, med læreren og sammen med mor og far. En del
af børnene i Gul gruppe står på vippen til at begynde at læse, og dette materiale er
fremragende til at få dem i gang.
I udeundervisning lavede vi juledekorationer med ting fra naturen. De skulle indsamle
mindst ti ting og herefter lave julelys. De har fået lov til at tage dem med hjem.
Lektier til onsdag 13/12: Øve teksten 'Nana har svært ved at læse' så godt som muligt (s.
6 i Agent Kodeknæk.)
Vi ses i næste uge
Matematik:
Lektier til mandag d. 11/12: s. 86-95
I denne uge har vi arbejdet videre med bogen, som vi gerne skulle have færdig til
mandag:) ud over det, så laver vi matematikjulekalender :)
Venlig hilsen Jesper og Maria

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

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. 5/12: læse kapitel 9 og 10 i ”Jeg er Frede”
Lektier til fredag d. 8/12: læse kapitel 11 og 12 i ”Jeg er Frede”
Matematik:
Lektier til mandag d. 11/12: 2. klasse s. 84-95, 3. klasse 91-95
Så er vi ved at være færdig med bog A :D vi har også arbejdet med matematikjulekalender
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 den gamle lærer været rørt til tårer over de unge menneskers
juleprædikener. Jeg kan næsten ikke vente til næste fredag, hvor vi har lånt kirken så alle
kan holde deres prædiken fra prædikestolen. Vi går derned lige efter morgensamlingen.
Hvis nogen af jer har lyst til at lytte med er I velkomne.
I matematik har vi arbejdet en del med søjlediagrammer, og jeg håber på det er kommet
nogenlunde på plads. Hvis I derhjemme har nogle julekataloger må I gerne sende dem
med herop til undervisningen i næste uge. Derudover har vi brugt tid på en
julekalendermatematikhjemmeside som giver voldsomme hovedbrug.
Mandag er som vanligt udeliv, så husk tøj efter vejret.
Vi laver hemmeligheder derude på mandag.
Der afholdes skole/hjemsamtaler tirsdag 9. januar. Der kommer seddel med ønsker om
tider på mandag.
God weekend
Christine

6. og 7. KLASSE (grøn gruppe)
Kære børn og forældre i grøn gruppe
I dansk er eleverne begyndt at læse krimier, som de selv har valgt, og de arbejder hver
dansktime med opgaver til krimierne, som de fremlægger for hinanden i grupper, jeg har
lavet.
Vi har også arbejdet med efterstavelsesmorfemer og eleverne har fået 3 sider for som
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lektie til torsdag. d. 14.12.17.
Som vi skrev i ugebrevet for nogle uger siden aftalte vi på forældremødet, at der skal
indsættes 100kr pr. elev til klassekassen, men der er stadig en del, der mangler at
indbetale, så hermed en påmindelse om at få det gjort. HUSK AT SKRIVE BARNETS
NAVN ved overførslen:
Reg.nr. 7260
Kontonr. 0001185662
Alternativt kan pengene overføres til Bruno på MobilePay tlf. 50 83 19 73 og så overfører
han dem til klassekontoen.
Matematik
Vi tog i denne uge fat i hvordan man laver matematikafleveringer på computer. Jeg er så
stolt over hvor hurtigt alle har fanget det og selvom dem der afleverer deres
hjemmeregning på computer fik 2 uger til det. Så har de fleste allerede afleveret, og bedt
om en ny. Det varmer en læreres matematik hjerte :)
Fysik/kemi:
Vi har arbejdet videre med krystaller.
Mvh. Annika, og Maria

SFO:
Kære forældre og børn
Kære børn og forældre

Vi laver stadig hemmeligheder til jul.
Tirsdag den 19/12 holder vi julefrokost for alle børn der tilmeldt SFO eller Klub. Vi starter
ca kl. 14.
På mandag kommer der en seddel op med tilmelding til pasning den 2. og 3. januar.
Fredagsmad
Uge 50: Karoline og Sebastian
Uge 1: Magne og Silja
Rigtig god weekend
Hilsen Frederik, Jørgen, Sofie, Jytte og Janni

