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UGEBREV nr. 15 uge 48

Årgang 9

Kære forældre
Tak for sidst – det var som altid en hyggelig lørdag med søde børn, hyggeligt samvær og
lidt tårer i øjenkrogene hos flere forældre. Det undrer os hvert år hvor stort og lækkert et
frokostbord der i løbet af kort tid kan stilles an.
Sidste dag før jul starter med vores tur i kirken kl. 8.00. Derefter er dagen fyldt med hygge
og glæde og vi slutter i Aulaen kl. 11.45 med at ønske hinanden god jul– hvorefter der er
frokost i Aulaen for dem der skal være i SFO om eftermiddagen. Sidste skolebus går kl.
12.00. Når SFO lukker kl. 17.00 er der også juleferie for de SFO-ansatte frem til 2. januar.
Det betyder det er vigtigt at I får alle jeres ting og overtøj med hjem den dag, ellers må I
undvære det julen over.
Hilsen personalet
Kalender
December
19.

Tur til Randers Regnskov mødetid kl. 8 hjemkomst kl.14

19.

Julefrokost i SFO/klub

21. - 3. januar

Juleferie (SFO åbner igen den 2. januar)

Januar
2.

SFO åbner

4.

Første dag efter juleferien
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14.

SFO til badedag, Lübker

16.

Kaffedag i SFO

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 50: SFO: Rebecca Skole: William/Benjamin Gymnastik: Nicolai W.
Uge 51: Skole: Rosa/Asbjørn Gymnastik: Rosa/Asbjørn
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.
Tak for en dejlig uge.
Vi har haft særlig fokus på to bogstaver i denne uge – nemlig K og G . Og vi har blandt
andet mødt de Glade Gnaskere, der bor på gyserslottet og de spiser alt ,der starter med G
Desværre også alle gaver under juletræet …. :(
Mandag fejrede vi vores vellykkede nisseshow med is sammen med Gul-gruppe.
Tirsdag besøgte vi Kirkens Korshær – Vi pyntede deres juletræ med vores hjemmelavede
pynt og dansede omkring det. Vi fik også lov at lege med alle deres legesager samt blev
forkælet med klementiner og bamser.
Desuden er vi begyndt at åbne de fine julesokker, som børnene har medbragt. Vi nyder de
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flotte hjemmelavede historier og er spændte på de fine gaver, der følger.
Ja, så julen er skudt i gang i Lilla-gruppe.
Rigtig god weekend.
Hilsen Sofie og Gunhild

1. og 2. KLASSE (Gul gruppe)
Kære forældre og børn i Gul gruppe
Dansk, Engelsk, Vidensfag, Idræt:
Mandag havde klassen Sofie i de første 2 lektioner, hvor de snakkede weekend og havde
engelsk om juleord.
Tirsdag startede vi fælles, hvor vi snakkede om hvordan man kunne være god
hjælpenisse/sød nisse for kammeraterne. Herefter trak vi nissevenner, og hver elev i
klassen er nu nisse for en kammerat. Man må KUN være sød og hjælpsom og evt give en
lille hyggelig ting indimellem. Ikke noget dyrt men måske et par pebernødder i stanniol
eller en klementin? Man behøver heller ikke at give noget hver dag. Det er rigtig svært for
dem at være hemmelige omkring det. De øver sig på, ikke at sladre om de andres nisser
og i ikke at afsløre sig selv.
Læsehold 1: Vi har arbejdet i stavevejen, hvor vi nu er nået til side 13. Herudover har vi
arbejdet i gule mapper og i Nis-hæfterne. Prøv at læse dem sammen. Det er ikke
meningen at de alle selv skal kunne læse det endnu. Men de kan få historierne og ordene,
og så forsøge at lave opgaverne bagest i hæfterne. Den første bog,”Kender du Nis?” bør
de dog kunne læse det meste af selv. Evt med lidt hjælp og øvelse.
Læsehold 2
Vi har arbejdet i Stavevejen, som børnene var gode til. Der skulle prikkes vokaler og
klappes stavelser. Derudover har vi arbejdet med rumvæsner hvorigennem vi øver os i at
stave til forskellige farver.
I vidensfag var vi kommet til højmiddelalderen. Jeg fortalte i timen om hanse-byer,
ridderturneringer og Margrethe d. 1. Jeg havde taget salt, knækbrød og en skindjakke med
for at demonstrere hvordan disse hanse-byer sejlede omkring og handlede. Ikke fra bord til
bord, men by til by.
Til vidensdag i bakkerne havde jeg købt sildefileter. Hanse-byernes rigdom kom til dels fra
sildehandel, og det skulle opbevares i lang tid om bord på skibene. Så jeg tænkte det
kunne være relevant faktisk at salte sild. Det fik vi gjort, og de er nu i fryseren indtil næste
uge hvor vi tilbereder dem over bål.
Venlig hilsen Vinni og Jesper
Matematik:
Vi har i denne uge arbejdet med regneslanger. Det går ud på at regne en masse
regnestykker og så sætte dem sammen så man får en lang slange. Vores fokus i denne
uge har været på at lære hvordan man regner store plusstykker. Dvs. vi har øvet at sætte i
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mente. I næste uge bliver det minus og det at låne, vi sætter fokus på.
Dette betyder også at vi ikke laver i multibogen mere her oppe. Lektien er dog at den skal
være færdig til efter jul. Husk at i gerne må springe A-opgaverne over :D
Lektie til efter jul:

Bogen laves færdig

Mvh Maria

3. og 4. KLASSE (Blå gruppe)
Kære forældre og børn i Blå gruppe
Dansk, Matematik, Vidensfag:
Den afleveringsmatematik Blå gruppe får på mandag, skal først afleveres mandag 7.
januar 2019.
Vi har grinet meget af at den først skulle afleveres næste år. Det syntes de lød meget
sjovt.
Et gaveønske fra matematiklæreren er, at alle får en passer og en vinkelmåler, da vi skal i
gang med geometri lige efter jul.
Blå gruppe har tegnet oplæg til skolens julekort, og Jytte udvalgte Cornelias billede til at
smykke skolens julekort. Alle har fået deres billeder tilbage, samt et stykke chokolade for
deres indsats.
På mandag og tirsdag deltager Karin i undervisningen i mine timer i Blå gruppe. Karin
overtager mine dansk og udeskolelektioner efter jul, så jeg får mere tid på kontoret. Mit
helbred kan ikke blive ved med at holde til at dobbeltjobbe, og nu starter planlægningen af
næste skoleår som er en stor opgave. Karin har lang undervisningserfaring, så det er jeg
helt tryg ved. Jeg fortsætter med at undervise i matematik.
Skole/hjemsamtalerne afholdes i januar, da det ikke har været muligt at nå det inden jul.
God weekend Christine
Engelsk
Vi arbejder lidt med jul og tal i denne tid. Leger lidt med ord og opgaver.
Hilsen Vinni
Musik og Idræt
I musik i denne uge havde vi generalprøve på vores musical. På næste tirsdag vil vi vise
showet for gul og lilla.
I idræt har vi øvet basket på forskellige måder og har spillet en kamp. Det fortsætter vi
med i næste uge, hvor vi også har sidste idrætstime inden jul.
I ønskes en rigtig dejlig weekend.
De bedste hilsner,
Mathias
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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 jul og juleevangeliet. ”Jul vil være det overordnede
tema de næste uger, og målet er, at vi skal skrive en juleprædiken, som eleverne skal
læse op for hinanden tirsdag d. 18. Som et led i processen tager vi næste onsdag tager
ned i kirken til Susanne og hører noget mere om julen.
I grammatiktimen har vi arbejdet med henførende stedord og forholdsord/forholdsled.
I engelsk har vi arbejdet med oversættelse, skrivning og set noget af Charles Dickens
udødelige klassiker, ”A Christmas Carol”.
I vidensfag arbejdede vi med julen fra et filosofisk synspunkt I billedkunst arbejdede vi
videre med at lave brætspil. De sidste skulle gerne blive helt færdige i næste uge.
Lektier:
Tirsdag: s. 43+44+45 i blåt grammatikhæfte.
Onsdag: Engelsk-ark om julen.
I ønskes en rigtig dejlig weekend.
De bedste hilsner,
Mathias.
Matematik:
Vi arbejder videre med brøker og decimaltal.
Lektie:

5. klasse: s. 55-60 opg.: 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 23, 24, 26
6. klasse: s. 28-32 opg.: 11, 12, 13 (-2), 14, 16, 18, 20, 23, 24

OBS!!
Aflevering af hjemmeregning mandag!!
Mvh. Maria
Grøn tysk
Vi er begyndt på et kapitel om mobil-telefonen ”Mein Handy und ich” og sideløbende
arbejder vi med tal med forskellige øvelser.
Hilsen Vinni

7. og 8. KLASSE (turkis gruppe)
Kære forældre og børn
I dansk har jeg gennemgået indholdet og faldgruberne i terminsprøvesættet, og eleverne
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har fået deres karakterer med begrundelser.
Eleverne har også arbejdet med afsluttende opgaver til ”Intet”, som vi har gennemgået i
fællesskab, og de har arbejdet med øvelser i at sætte punktum korrekt på Gyldendals
fagportal i dansk.
Endelig er vi begyndt på et forløb om romantikken som litterær periode, hvor eleverne skal
læse om periodens kendetegn og arbejde med tidstypiske tekster.
Lektien til næste fredag er at arbejde mindst en halv time med træningsopgaver i et
selvvalgt område på Gyldendals fagportal i dansk. Eleverne kan logge ind på siden med
deres UNI-login, og jeg kan som lærer se deres arbejde med min læreradgang:
https://dansk.gyldendal.dk/Indgange/traening/retstavning.aspx
Mvh. Annika
Matematik
Vi har i denne uge fortsat vores gennemgang af Terminsprøven Færdighedsdelen. Så er vi
begyndt at arbejde med, hvordan vi bedst løser problemløsnings opgaver. Så lektien til i
næste uge er Opgave 1(udleveret papir) På tryk – tryk på – alle opgaverne.
Multibogen er dermed sat på standby til efter jul.
Hjemmeregning skal stadig afleveres om mandagen.
Naturfag
Vi er gået i gang med emnet Evolution. Vi har talt om livets udvikling på jorden og Darwins
evolutions teori. Så er vi også gået i gang med et forsøg på at skabe liv. Alt dette bliver
afsluttet med besøget i Randers Regnskov sidste uge inden juleferien, hvor vi netop skal
have deres forløb om evolution.
Idræt
Eleverne har i den seneste tid skulle stå for undervisningen i idræt. Dette er for at øve det
at skulle fremvise og gennemføre en idrætseksamen. Indtil videre har de 2 grupper der har
været på,gjort et super godt stykke arbejde, og jeg glæder mig til at se hvad de sidste fire
grupper har fundet på.
Mvh. Maria
Engelsk:
Mandag arbejdede eleverne med navneord i Taskbook side 96, 97 og 98. Tirsdag var de
sidste fremlæggelser med 10 Facts om de engelske kolonier. De fleste grupper har mod
på at fortælle på engelsk. Det er godt at øve sig både foran klassen og i par/grupper.
Tysk
Vi har lavet side 24 i Übungsbuch og eleverne fik til opgave at vælge et sportsidol at
fortælle om på tysk. Det glæder jeg mig til at høre/se mere om på tirsdag.
Hilsen Vinni
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Kulturfag
I mandags begyndte vi på Skriv for liv projektet. Derigennem diskuterede vi dødsstraf,
våbenlovgivning og menneskerettigheder. Jeg havde desuden en øvelse om
tvangsflytninger med.
Det er spændende men også tunge emner, som kan være svære at forstå. Jeg kan
fornemme, at klassen har svært ved at skrive brevene, så der har ikke været lektier til
fredag. Det er nok gået op for dem, at det er rigtige mennesker med virkelig problemer det
drejer sig om. Vi arbejdede videre på dem fredag. Det er spændende at se hvordan de
arbejder med projektet, og jeg glæder mig til at læse de færdige breve.
Venlig hilsen Jesper

SFO:
Kære forældre og børn
Vi regner med at blive færdig med julegaverne i næste uge, så børnene kan få dem med
hjem på fredag. Onsdag den 19. december skal børnene på tur med skolen til Randers
Regnskov, når de kommer hjem har vi julefrokost klar til dem der går i SFO/Klub.
Den 14. januar kl. 14 skal vi til Lübker og bade, vi går der ud efter skole kl. 13.10 og hjem
igen. Hvis I vil hente dem der ude, er i meget velkomne til det vi er ca. færdig kl. 15.45 og
vil være hjemme på skolen ca. kl. 16.15 Tilmeldingen sendes ud i uge 1.
Fredagsmad
Uge 50: Nicoline
Uge 1 : Victoria
Rigtig god weekend
Hilsen Frederik, Jørgen, Pia, Sofie, Jytte og Janni

