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UGEBREV nr. 17 uge 50

Årgang 8

Vi gentager lige fra sidste uge, hvad der skal ske i næste uge.
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.
Ny lærer
Som vi også skrev i sidste uge, er vores nye lærer Mathias begyndt i denne uge. Vi er
meget glade for, at vi har fået ansat Mathias, og han begynder i sit skema efter jul. Det er
det samme skema, som Dorthe havde.
Hjertelig velkommen til friskolen til Mathias.
Souschef
Vores friskole er heldigvis inde i en god periode med vækst og god søgning af nye elever.
Det betyder også, at ledelsesopgaven bliver større, og derfor har vi besluttet at udnævne
Christine til souschef. Christine er dygtig til mange af ledelsesopgaverne, og jeg ser frem
til at samarbejde med hende også om den opgave.
EDB-pedel gruppe?
Er vi så heldige at have nogle forældre, der kunne tænke sig at bruge nogle timer engang
imellem på at hjælpe os med at opdatere vores computere?
Der er som regel ikke så meget i vejen med dem, men det kniber ofte med mine evner til
at få dem til at virke optimalt.
Juleferie
Nu står juleferien for døren.
Som altid er tiden gået hurtigt fra vi startede skoleåret i august til nu, hvor vi skal holde en
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velfortjent juleferie.
SFOen åbner igen den 2. januar, husk tilmelding på sedlen i SFOen, og skolen starter den
4. januar.
Husk at passe godt på jer selv, når det bliver nytår, vi skal ikke have nogen skader pga.
nytårskrudt.
Stress
Jeg er desværre blevet ramt af stress. Som jeg har fortalt min læge og alle andre, så
forstår jeg egentlig ikke hvorfor, da jeg synes at tingene går temmelig godt. Jeg oplever
tilfredse forældre og glade børn og et personale, der har det rigtig godt med deres arbejde
og gør det rigtig godt. Både i friskolen og børnehuset.
Jeg har altså ikke en masse bøvl, som jeg skal tage mig af.
Jeg vil alligevel tage det alvorligt og gøre noget ved det, da der ikke er nogen, som er tjent
med, at det bliver værre.
Jytte og Christine har været så venlige at organisere det sådan, at min undervisning bliver
overtaget af andre, indtil videre til slut februar, så jeg kan koncentrere mig om at få noget
arbejde fra hånden på kontoret og indimellem gå tidligt hjem.
Alle ønskes en glædelig jul og et godt nytår.
Med venlig hilsen
Jørgen
Kalender
December
19
21. december – 3. januar

Julefrokost SFO, alle på tur om formiddagen
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 1; SFO, Skole og gymnastik: Laurits
Uge 2: SFO Frederik L, Skole: Magnus K, Gymnastik: Victoria L.
Venlig hilsen Kirstine
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0.KLASSE (lilla gruppe)
Kære forældre og børn i lilla gruppe
Tak for en dejlig uge i Lilla gruppe.
På klassen har vi allerede nu læst rigtig mange fine hjemmelavede julehistorier, som i
løbet af ugen er blevet fisket op af de medbragte julesokker. Børnene er meget stolte af
deres historier og alle børn i Lilla har taget godt imod deres kammeraters historier.
I vidensfag har vi talt om juletræets pynt – om hvorfor vi hænger fx kugler, engle, kager og
lys på vores træ. Vi har desuden lavet et stort flot juletræ af vores hænder klippet ud i
grønt karton. Det hænger i klassen.
I dansk har vi haft særlig fokus på bogstavet T og mødt de to tossede trolde Tim og Trine
fra Gyserslottet. Vi har desuden danset og sunget til sangen ” Jeg er en tosset trylletrold,
jeg kommer li fra Trylleland.... ” samt givet den gas i musik med sammenspil på diverse
instrumenter .
Vi fik også tid til at spille bogstavsbanko.
I engelsk legede vi blandt andet vendespil og byttespil med forskellige dyrenavne
På udeskole lavede vi æbleskiver over bål.
Husk at der forsat er små bøger med hjem i tasken, så børnene kan læse for jer
derhjemme.
Rigtig god weekend
Hilsen Sofie, Jannie og Gunhild

1. KLASSE (gul gruppe)
Kære forældre og børn i gul gruppe
Først og fremmest tak for nogle gode skole-hjem samtaler. Det var godt at få talt med jer
om børnenes trivsel. Husk at I bare kan skrive/ringe hvis der er noget.
I denne uge arbejdede vi videre med Agent Kodeknæk. Der blev også tid til at lave julepynt
og høre julemusik.
Torsdag morgen faldt sneen stille ned fra en kridhvid himmel, så det blev til en kold, men
ellers hyggelig juleafslutning derovre. Der blev lavet snemænd, spillet ude-stratego og
lavet æbleskiver over bål.
På tirsdag d. 19 skal vi alle på tur til Østjyllands Museum. Afgang 8.30 og vi er tilbage
12.40. Husk madpakker og drikkeflasker.
Venlig hilsen Jesper og Maria

4. og 5. KLASSE (blå gruppe)
Kære forældre og børn i blå gruppe
Så er spændingen udløst. Alle juleprædikenerne er afholdt på Nimtofte kirkes prædikestol.
Der var stor ros fra Susanne som havde taget sig tid til at deltage i oplæsningerne. Flere
var nervøse, men alle gennemførte.
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Tak til de forældre der havde mulighed for at deltage, og tak til Lone (Jakobs mor) som har
taget billeder af alle mens de læste op. De billeder får jeg fra hende, så skal jeg nok printe
et til jer af jeres egen pode.
I matematik har vi lavet en masse beregninger af en julemiddag, af hvad julegaver koster
osv. så bare spørg hvis I skal have hjælp til at beregne noget i julen.
Efter juleferien tager vi fat på H:C:Andersen. Alle må meget gerne brug julen til at overveje
hvilket eventyr de vil arbejde med. Det skal gerne være et eventyr man holder af, for man
skal arbejde med det i flere uger på forskellig vis.
Mandag har vi sidste udedag i dette år, så vi julehygger med æbleskiver.
Husk at få udfyldt sedlen om samtaler og returner den til mig
God weekend
Christine

6. og 7. KLASSE (grøn gruppe)
Kære børn og forældre i grøn gruppe
I dansk har eleverne arbejdet flittigt for at blive færdige med læsningen af og opgaverne til
krimierne, så vi ikke behøver at tænke på det efter jul.
Da bøgerne ikke er lige lange er nogle af eleverne blevet færdige, mens andre måske
bliver nødt til at læse bogen færdig i juleferien.
Eleverne har ikke fået en ny skriftlig lektie, da vi holder pause i det skriftlige arbejde i
juleferien, men jeg har snakket med dem om, at der selvfølgelig skal læses i juleferien for
at vedligeholde læsningen. Hvis de ikke mangler at læse deres krimi færdig, er det
selvvalgt, hvad der læses i, og vi har også snakket om, at læsning af undertekster også
tæller med.
Mvh. Annika, og Maria

SFO:
Kære forældre og børn
Årets julegaveproduktion er slut og poserne med gaver må gerne tages med hjem.
Husk at skrive jer på listen med pasning den 2. og 3. januar.
Husk at tømme børnenes garderobe for alt på onsdag.
Fredagsmad
Uge 1: Magne og Silja
Uge 2: Magnus og Andreas
Rigtig god weekend
Hilsen Frederik, Jørgen, Sofie, Jytte og Janni

