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UGEBREV nr. 18 uge 1

Årgang 8

Så er vi kommet i gang med det nye år 2018.
Det ser ud til, at alle er kommet godt igennem juleferien, også uden ulykker med
fyrværkeri.
Som jeg skrev om lidt før jul, vil vi have fokus på hygiejne på toilettet nu og fremover.
Jesper har sat det i gang her til morgen til morgensamlingen, og han har skrevet et indlæg
om det til ugebrevet på vegne af personalet. Det kan læses nedenfor.
Med venlig hilsen
Jørgen
Kalender
Januar
2
10
25

SFO lukket mellem jul og nytår, åbner 2. januar
SFO åbnet med tilmelding
Kaffedag SFO
Bestyrelsesmøde

Februar
Uge 7
19

Vinterferie – SFO åben med tilmelding
Fastelavnsfest SFO
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Efter opfordring fra eleverne gennem elevrådet, starter der et nyt tiltag fra på mandag.
Tissepatruljen, som vil bestå af elever fra Blå og Grøn. Det betyder at eleverne selv vil
gøre en indsats for at højne hygiejnen og udseendet på toiletterne. Der vil i hvert frikvarter
være et par elever i nærheden af toiletterne, som vil vejlede om fx at huske at trække i
snoren, vaske hænderne, rydde op efter sig selv hvis man taber noget, lade være med at
stå op på toiletterne osv. Tissepatruljen må kun komme med venlige henstillinger og
vejledninger, skal der skældes ud over noget er det forsat gårdvagten de skal tilkalde.
Hilsen Jesper
Kirkekor
På torsdag d. 11. januar starter kirkekoret igen. Vi øver som sædvanlig kl 13.15-14.15 i
musiklokalet på friskolen.
Kirkekoret er for alle børn i 0.-7. klasse, der har lyst til at synge i kor. Det er gratis at
deltage, men man skal være tilmeldt.
Kirkekoret deltager til gudstjenesten Palmesøndag, hvor vi skal opføre sangene, vi har
øvet.
Mere om det senere.
Vh Rikke
Rengøring:
Uge 2: SFO Frederik L, Skole: Magnus K, Gymnastik: Victoria L.
Uge 3: SFO: Amanda og Gaia, Skole: Nicolai W. Gymnastik: Andreas og Magnus
Venlig hilsen Kirstine

0.KLASSE (lilla gruppe)
Kære forældre og børn i lilla gruppe
Velkommen tilbage efter juleferie – dejligt at se jeres børn igen.
Vi startede stille og roligt op med at tegne og skrive, hvad vi fik i julegave år 2017.
Vi har desuden været til musik , hvor vi lærte en ny sang ” Hvad mon du ønsker dig i
julegave ” En sang, hvor vi både spiller, synger, tegner og gætter – vi lærte også at danse
”Åh, Susanne”
Vi kom godt i gang med at møde nye væsner på vores gyserslot og på udeskole var emnet
” at holde sig varm i vinterskoven”
Vi snakkede først om, hvordan vi mennesker kan holde os varme og dernæst om hvordan
forskellige dyr kan holde varmen og overvintre i kulden.
Rigtig god weekend
Hilsen Sofie, Jannie og Gunhild
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1. KLASSE (gul gruppe)
Kære forældre og børn i gul gruppe
Velkommen tilbage til et nyt kalenderår! Jeg håber, at I alle har nydt ferien. Jeg er glad for,
at børnene kom tilbage med alle fingre intakte.
Jeg vil gerne minde alle om, at børnene bør have godt med tøj på om torsdagen. Det er
koldt i Bakkerne.
Lektier til onsdag d. 10/1: Øve 'Riko' teksten så got som muligt samt evalueringsboksen.
Matematik:
Lektier til mandag d. 8/1: s. 2-5
Velkommen tilbage til matematik. De fik torsdag udleveret bog B og gik i gang med de
første sider.:)
Lektier til mandag d. 15/1: s. 7-15
Venlig hilsen Jesper og Maria

2. og 3. KLASSE (rød gruppe)
Kære forældre og børn i rød gruppe
Glædelig jul og godt nytår.
Et nyt år er begyndt, og torsdag overtog jeg rollen som dansk-/klasselærer og
engelsklærer for jeres børn, hvilket jeg har glædet mig meget til. Det har været nogle
gode første dage, hvor vi bl.a. har ledt efter planter i bakkerne, og i dansk har arbejdet
med at sige farvel til 2017 og lave nytårsfortsæt.
Der er mange spændende ting på programmet i dansk og engelsk de næste måneder.
Vi kommer til at have meget fokus på læsning og skrivning, og skal igennem forløb om
eventyr, rim, ordklasser mm.
Det første vi skal lave i klassen er dog en lille 'temauge' som jeg kalder 'den dejligste
klasse'. Et nyt år begynder, så vi vil gribe lejligheden til at begynde på den bedst
mulige måde. Det bliver en uge i fællesskabets tegn, hvor vi vil snakke, læse,
reflektere og skrive om hvad der gør en klasse dejlig at være i. Vi skal lave små
teambuildinglege og lære hinanden bedre at kende. Jeg vil også undervise børnene i
nogle små øvelser til indre ro og afslapning, som vi vil bruge en gang imellem i løbet
af året.
Jeg ser frem til en spændende tid og håber, at i alle vil være med til starte det nye år
godt. At i vil spørge ind til jeres børns tanker om nytårsfortsæt de næste dage, hvad
de tænker omkring 'en dejlig klasse', og at i generelt vil spørge ind til hvad vi laver i
klassen.
Vi kommer som nævnt til at fokusere meget på læsning og skrivning det næste stykke
tid, derfor kan i forvente, at der kommer læse-og skrivelektier. Mere info kommer
senere.
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Derudover har jeg bare at sige, at jeg glæder mig til at hilse på jer. Og i er
selvfølgelig velkommen til at kontakte mig, hvis i har nogle spørgsmål eller
noget i gerne vil snakke om.
Mange hilsner,
Mathias Bransholm
Matematik:
Lektier til mandag d. 8/1: 2. klasse s. 2-5, 3. klasse 3-5
Velkommen tilbage til matematik:) De fik torsdag udleveret multibog Bog gik i gang med at
arbejde med de første sider.
Lektie til mandag d. 15/1: 2.: s. 6-15, 3.: s. 6-13
Hilsen Maria

4. og 5. KLASSE (blå gruppe)
Kære forældre og børn i blå gruppe
Velkommen igen efter jul, og tak for alle julehilsnerne jeg har fået fra jer og jeres børn.
Som I kan se i årsplanen skal vi arbejde med H.C.Andersen frem til vinterferien. Hver elev
skal selv være med til at finde ud af hvordan de vil arbejde med projektopgaven. Jeg
vejleder, støtter og siger fra og til så meget som jeg nu kan heroppe, men det er
nødvendigt at alle også arbejder hjemme. Torsdag fik alle en blå mappe hvor alle
opgaverne er skrevet i, og reglen er at alle skal lave opgave 1 og 10, mens resten er
valgfrit – dog skal der laves mindst 5 opgaver. En af opgaverne skal være kreativt, og en
skal være som plakat man kan fremlægge ud fra. Alle burde have valgt et eventyr i løbet af
juleferien, så det er ved at være absolut sidste udkald for dem der ikke har fået gjort det.
Vær søde at hjælpe dem med at sørge for, at den blå mappe er med i skole hver dag
I matematik kommer der ikke det store nye i spil i den kommende periode, men der
kommer udvidelse af det de allerede kan, samt selvfølgelig afleveringer igen fra på
mandag.
I udeliv håber jeg lidt på sne så vi kan lave forsøg i Bakkerne, men ellers har jeg andre ting
i ærmet så de ikke kommer til at kede sig derude. Det er simpelthen nødvendigt med
varmt tøj, mad og drikkevarer på disse udedage.
Husk at tjekke i taskerne efter sedlen om skole/hjemsamtalerne på tirsdag.
Hilsen Christine
Godt nytår.
Her kommer lige en lille hilsen fra jeres børns nye engelsk- og musiklærer. Jeg
overtog klassen i torsdags hvor vi havde to lektioner engelsk. Det var nogle
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gode lektioner, hvor vi lærte hinanden lidt bedre at kende, jeg sporede mig lidt
ind på deres nuværende niveau, og vi arbejdede med, at skrive nytårsfortsæt
på engelsk.
På tirsdag har vi musik sammen for første gang. Undervisningen kommer til at
være en blanding af at høre musik af forskellige genre, snakke om hvad musik
gør ved os og hvad det kan bruges til. Derudover vil vi arbejde med rytmik og
sang.
I engelsk vil vi de næste måneder arbejde med temaer som 'Travelling' og
'Countries', men også grammatik og læsning.
Til slut har jeg bare at sige, at jeg håber, at i vil spørge ind til hvad jeres børn
har lavet i løbet af timerne, og at jeg ser frem til at hilse på jer.
Mvh. Mathias Bransholm

6. og 7. KLASSE (grøn gruppe)
Kære børn og forældre i grøn gruppe
I dansk har vi haft en fælles afslutning på vores arbejde med krimier, hvor vi har
gennemgået, forbrydelserne, hovedpersonerne, fortællesynsvinklerne, stederne og
personkarakteristikkerne for de bøger, som eleverne har læst.
Lektien de næste tre uger bliver at læse hjemme i en fællesbog, der hedder ”Drengen
med sølvhjelmen” og er skrevet af Hanne Kvist, som vi begynder at læse på mandag. Jeg
udleverer en læseliste sammen med bogen, som eleverne får på mandag.
Matematik
Velkommen tilbage til matematik:D Vi går igen i gang med at arbejde i multibogen. Emnet
vi går i gang med er statistik. Alle har også fået udleveret en formelsamling, som de kan
bruge til at slå op i hvis de er i tvivl om formler og regnemetoder.
Lektierne til Fredag d. 12/1: 6.: s. 66-72 7.: s. 74-83
Konfirmandundervisningen starter onsdag d. 10. januar. Hilsen Susanne M. Hjørlund
Mvh. Annika, og Maria

SFO:
Kære forældre og børn
Velkommen tilbage efter nytår, vi håber I blev glade for alle de fine julegaver.
På onsdag har vi kaffedag fra kl. 14.30 til kl. 16.00. Vi bager kage?
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Vi har besluttet at lave en ryste sammen tur for 3. klasse og klubben. Turen går endnu
engang til Kraftværket i Kolind. Det bliver tirsdag den 16/1 fra ca kl. 14. Børnene skal
hentes i Kolind senest kl. 17.
Pris for at prøve banen er 20 kr. Man må gerne selv medbringe løbehjul men det kan også
lejes derover for 20 kr. ekstra.
Børnene må medbringe 10 kr. til indkøb af slik eller chips. Der er SU og betaling senest
den 12/1 og der skal mindst deltage ti børn.
Er der evt. nogle forældre som kan hjælpe med kørsel fra skolen og til Kolind ca kl. 14?
Fredagsmad
Uge 2: Magnus og Andreas
Uge 3: Mikkel og Rasmus
Rigtig god weekend
Hilsen Frederik, Jørgen, Sofie, Jytte og Janni

