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UGEBREV nr. 18 uge 50

Årgang 9

Kære forældre
Der er desværre ved at opstå en kultur med parkering foran cykelskurerne og på
tilkørselsvejen fra Ramtenvej. Vi gør opmærksom på, at denne vej er en brandvej og at
der derfor ikke må parkeres der. Det vil vi bede jer respektere. Er parkeringspladsen fyldt,
er det tilladt at bruge græsplænen til parkering. Hvis I standser for at sætte børn af, vil vi
bede jer køre helt frem til indgangen til boldbanen, således at andre biler kan passere ind
på parkeringspladsen.
Hvis der findes nogle forældre der har lyst til at hjælpe med at plastre nye biblioteksbøger
ind, mangler vi hjælp til de nyindkøbte bøger til overbygningen. Det er muligt både at sidde
heroppe med det, men også muligt at tage opgaven med hjem.
Generalforsamlingen er tidligere blevet meldt ud til at skulle ligge 24. april, men den er nu
flyttet til 10. april 2019.
Tak for det forgange år. Sikken meget vi har nået i løbet af året. Det er altid en glæde når
huset summer af aktivitet, glade børnestemmer og sang. Vi nyder vores dage sammen
med jeres børn, og glædes over de fremskridt de hele tiden gør læringsmæssigt, socialt og
mentalt. Tak for jeres støtte på alle de måder vi møder det i dagligdagen. Vi spørger aldrig
forgæves efter materialer, hjælp til alverdens ting, og ikke mindst det faktum at vi hver
mandag møder ind til en rengjort skole.
Sidste dag før ferien starter med tur i kirken kl. 8.00 – derefter er der frikvarter, hygge i
klasserne, samling i Aulaen, julen skal ringes ind af ældste og yngste elev før vi slutter
med at ønske hinanden glædelig jul. Dette sker 11.45 så dem der skal med bussen kan nå
den eneste der går den dag, kl 12.00. efter vi har sagt glædelig jul er det muligt at spise
madpakke og se julefilm, inden frikvarteret. SFO lukker som vanligt den dag, men holder
så til gengæld lukket helt frem til 2. januar. Husk at få alt tøj og alle ting med hjem, da I
ellers må mangle det julen over.
Vi ønsker jeg alle én god jul samt et godt nytår, og ser frem til at møde jeres børn igen 4.
januar.
Hilsen personalet
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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

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 51: Skole: Rosa/Asbjørn Gymnastik: Rosa/Asbjørn
Uge 1: SFO: Frederik Roed
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
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0.KLASSE (Lilla gruppe)
Kære forældre og børn i lilla gruppe.
Vi har haft særlig fokus på de røde bogstaver og bogstavet Y i denne uge. Og vi har blandt
andet mødt de yndige ylledyller, der bor på gyserslottet og vi har leget vokalsalat med flere
af de røde bogstaver. Endvidere har vi arbejdet med bogstavet H og mødt den Hæse Heks
og leget ”Jeg-er-den-hæse-heks-leg”
Vi har arbejdet i vores danskbog, skrevet ord i vores hæfter og arbejdet i matematikbogen.
Vi har desuden spillet både bogstavsbanko, julebanko og haft julequiz samt åbnet flere af
de spændende julesokker med gode hjemmelavede historier og sjove og lækre gaver.
Torsdag d. 13 dec. snakkede vi lidt om, hvem Lucia var i anledning af Luciadagen.
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 startede vi med weekendsnak. Derefter læste jeg højt af “Viljetyven” fortsættelsen til Nomerne. I engelsk hørte vi lidt julemusik, og arbejdede i arkene i
mappen. Mandag kommer vi til at arbejde videre med juleord i nogle små hæfter.
Tirsdag har vi arbejdet med “Stjernemappen - jul” på klassen. Kl 9.10 var vi i
gymnastiksalen, hvor vi så en musical skrevet og fremført af blå gruppe. Rigtig dejlig
oplevelse, og vi ser tydeligt fremskridt i øvelsen “at være gode tilskuere.”
Vi er begyndt at læse Tolkiens Breve fra Julemanden. Klassen arbejder stille og roligt med
deres juleopgaver og tegninger, mens de lytter. Torsdag efter bakkerne har vi arbejdet med
Læsehæfter med bogstavrim og bogstaver, fx “Egernet Egon elsker elastikspring”.
Eleverne skulle selv skrive en bog magen til eller selv lave en lignende bog.
Læsehold 1:
Vi havde fællestime tirsdag. Onsdag var der holddeling, hvor vi arbejdede videre i
Stjernemappen og i endnu et julekompendie, der hedder “Den Lange” - også med juleord
og forskellige julehyggeopgaver. Den sidste halve time var der tid til ordspil som fx ludo
med 120 almindelige ord og “Fisk” med navneord.
Læsehold 2
På Læsehold 2 har vi arbejdet i Stavevejen, slået vokaler og konsonanter med
fluesmækkere og så har vi gennemført den første hentediktat på biblioteket. De har
arbejdet rigtig godt med de nye aktiviteter, og hentediktater bliver en fast del af den
ugentlige undervisning efter juleferien.
I bakkerne havde jeg sildene fra sidst med. De havde ligget i saltlage siden sidste torsdag
(jeg havde dog også lagt dem i en fryser). Vi holdte derfor juleafslutning med julesild.
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Hold 1 havde ansvaret for bålet sammen med Gustav, og Hold 2 skulle tilberede sildene
sammen med mig. Det var en stor succes. Der blev spist 23 hele sildefileter inden vi kom
hjem. Vi var dog også meget tørstige, da vi kom tilbage til skolen. Vi fik talt om
konservering i middelalderen, hanse-byerne og moderne frysere i dag.
Venlig hilsen Vinni og Jesper
Matematik:
Jeg har i denne uge levet lidt om i programmet. Mandag lavede vi en lille opgave, så jeg
kunne se om alle havde fanget det med 10'er overgang i plusstykker. Tirsdag delte jeg
dem så i hold hvor vi lavede nogle forskellige aktiviteter. Fredag arbejdede vi videre :)
I næste uge laver vi julebanko tirsdag :D
HUSK! At Multibogen skal være færdig til efter jul. Og husk at i gerne må springe Aopgaverne 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:
Tak for lån af jeres unger det første halve års tid. Det har været en fornøjelse. De er en flok
nysgerrige og læringsvillige unger.
På mandag har vi sidste omgang udeskole i dette år, og det fejrer vi med lidt mad. De skal
stadig have madpakker med til supplering. Hvis der er kommet sne, må de gerne
medbringe kælke.
Efter jul starter Karin som lærer i klassen og hun læser mine dansk og udeskoletimer.
Karin har modtaget det materiale jeg har lavet til Emil fra Lønneberg, så de lærer det
samme som jeg havde planlagt. Der er som vanligt læsekort til bogen. Alle får den nye bog
7. januar. Jeg fortsætter med at være gruppens matematiklærer.
4 klasses eleverne skal til sundhedsplejeske 18. december og derfor bruger vi dagen på
diverse opsamling af alverdens ting, samt oprydning i baljerne samt klassen, så vi er klar
til at gå på juleferie.
Flere af eleverne i Blå gruppe skal læse ”Juleevangeliet” i kirken til vores juleafslutning. De
skal huske at øve det stykke de har fået tildelt.
Resultatet af vores arbejde med Haikudigte og Juleevangeliet hænger i Aulaen til
beskuelse. Billederne kan tages med hjem efter juleafslutningen den 20.december
Mange hilsner
Christine
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Engelsk
Vi lavede sidste fredag et lille hæfte om Christmas. Eleverne var vildt hurtige og dygtige.
Herefter startede vi på en tegnefilm på engelsk om Rudolph. Der er ikke undertekster på,
så det er om at spidse ørerne og lytte godt med og ellers gætte ud fra handlingen. Vi ser
den færdig på fredag, og arbejder lidt mere med jul.
Hilsen Vinni
Musik og Idræt
Så blev det tid til dette års sidste ugebrev. Vi har nu haft et halvt skoleår med musik
sammen i blå, og det blev afrundet med et brag i tirsdags (vi har dog stadig lige en sidste
time på tirsdag). Gul og lilla var inviteret til premieren på vores musical ”De store piger og
Carsten” som børnene har arbejdet på i en måneds tid. Det blev en kanon omgang, hvor
de alle gjorde det så flot. Der blev grint og klappet fra tilskuerrækkerne - en stor succes.
Det har været en fornøjelse at arbejde kreativ med børnene på denne måde, de har
virkelig været engagerede og idérige.
Efter jul vil der komme billedkunst på programmet om tirsdagen. Der vil dog fortsat jævnligt
være musik blandet ind i det.
Torsdag i idræt spillede vi basket og lavede en forhindringsbane. Efter jul vil vi tage fat på
badminton, atletik, meget andet godt.
I ønskes en rigtig dejlig weekend, glædelig jul og godt nytår.
De bedste hilsner,
Mathias.

5. og 6. KLASSE (Grøn gruppe)
Kære forældre og børn i Grøn gruppe
Dansk, Engelsk, Vidensfag, Billedkunst:
Så blev det tid til kalenderårets sidste ugebrev. I næste uge har vi kun normal undervisning
mandag og tirsdag, så derfor kommer det sidste ugebrev nu.
Vi har nu afsluttet en hyggelig uge, hvor vi i dansk har arbejdet med julen, tro og
juleprædiken. Onsdag var vi nede i kirken ved Susanne, hvor vi kom dybere ind i
forståelsen af julens budskab og eleverne fik mulighed for at stille spørgsmål. Jeg var
meget imponeret over hvor mange gode spørgsmål der blev sendt af sted. Torsdag og
fredag var der tid til at skrive på den juleprædiken vi skal læse op nede i kirken på tirsdag.
I sidste time tager vi derned og læser dem op for hinanden sammen med Susanne. I
grammatik i denne uge har vi arbejdet med genstandsled og indskudte sætninger. Vi
arbejder en smule videre tirsdag.
I engelsk har vi arbejde med spørgende stedord og leget nogle lege. I billedkunst
færdiggjorde vi de spil eleverne har arbejdet på. I vidensfag holdt vi en lille juleafslutning
med æbleskiver, glatkager, fægtning og bueskydningskonkurrence.
Efter jul venter der mange spændende temaer. Vi skal blandt andet i gang med at læse en
roman indenfor genren ”gys”, som hedder ”Haltefanden”, vi skal lave en projektopgave,
hvor vi skal lave en avis, og meget mere.
Derudover kommer musik mere på banen efter jul, og men bliver dog nogle gange blandet
lidt sammen med billedkunsten.
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I bakkerne venter et forløb om overlevelse i naturen/stenalderen, og temaer om teknik,
hvor vi selv skal bygge nogle ting, bl.a. vindmøller hvis alt går vel.
I engelsk tager vi nogle nye opgavehæfter i brug som vi vil arbejde lidt i hver gang.
I næste uge er skemaet som nævnt lidt specielt. Onsdag skal vi i Randers regnskov hvor
grøn gruppe skal have lidt undervisning om ”Regnskovens udnyttelse”. Torsdag skal vi i
kirker og lave juleafslutning på skolen.
Lektier:
tirsdag:
– siderne i blåt grammatik hæfte.
– Lave juleprædiken færdig.
I ønskes en rigtig dejlig weekend og rigtig glædelig jul når vi kommer så langt.
De bedste hilsner,
Mathias.
Matematik:
Vi arbejder videre med brøker og decimaltal.
Lektie:

5. klasse: s. 62-63 opg.: træn1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 træn2: 2, 3, 4, 7
6. klasse: s. 34-35 opg.: træn1: 1, 2, 3, 5, 7, 8, træn2: 1, 3, 5

Næste uge spiller vi julebanko om tirsdagen :D
OBS!!
Aflevering af hjemmeregning mandag!!
Mvh. Maria
Grøn tysk
Vi arbejder videre med kapitlet”Mein Handy und ich” og sideløbende arbejder vi med tal
med forskellige øvelser. Alle elever har fået et lille kursus i, hvordan man læser tallene på
tysk. Og nogle sagde ”jamen det er jo næsten lige som på dansk, 24 hedder vier-undzwanzig.” Vi arbejder videre fredag, så vi kan spille bingo auf deutsch på mandag.
Hilsen Vinni

7. og 8. KLASSE (turkis gruppe)
Kære forældre og børn
I dansk har eleverne arbejdet med romantikken som litterær periode og de har arbejdet
med opgaver til tekster og billeder fra romantikken på Gyldendals fagportal i dansk.
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Lektien til tirsdag i næste uge er at aflevere boganmeldelsen til månedsbogen.
Mvh. Annika
Matematik
Vi har arbejdet videre med problemregningen. Jeg vurdere at de nu er klar til selv at give
sig i kast med problemløsningsdelen.
Så efter jul starter vi op på multibogen igen. Derudover vil der være
hjemmeregningsaflevering og problemregningsaflevering
På tirsdag afholdes den årlige julebanko i matematik :D
Hjemmeregning skal stadig afleveres om mandagen.
Naturfag
Alle fik den opgave at vælge en art og en race at skrive om. Deres opgaver hænger til
udstilling i aulaen fra mandag eftermiddag. Og så glæder vi os til turen til Randers
regnskov onsdag :D
Mvh. Maria
Idræt
Mvh. Maria
Engelsk:
Mandag blev eleverne delt ind i 3 grupper, hvor de arbejdede med henholdsvis side 32, 33
og 34. Tirsdag fortalte de så deres resultater fra opgaverne til resten af holdet. Alle har
hørt alle 3 tekster men kun arbejdet med en. Det er godt at øve sig både foran klassen og i
par/grupper. De har fået at vide at side 34 ”The Friendly Games” skal genlæses til på
mandag, så de kan besvare nogle opsamlende spørgsmål om det emne.
Tysk:
Denne uge har været ”Weihnachten” med historien om Sankt Nicolaus og Knecht
Ruprecht. Vi har arbejdet med juleord, julemad og kager. Vi har øvet tal op til 100, så vi
tirsdag kan spille bingo auf deutsch, som jeg skrev ved grøn: ”jamen det er jo næsten lige
som på dansk, 24 hedder vier-und-zwanzig.”
Hilsen Vinni
Kulturfag
Mandagen gik med at vi arbejdede videre med skriv for liv brevene. Derudover havde jeg
andre opgaver med til de som var færdige. Man kunne enten repetere fagbegreber til
avisartikler, eller arbejde med menneskerettigheder.
Onsdag diskuterede vi artikel 19 i menneskerettighederne som omhandler ytringsfrihed.
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Og fredag afsluttede vi skriv for liv projektet. Jeg gennemlæser alle brevene en sidste
gang i weekenden, og sender dem videre til Amnesty International i København, som så vil
sende dem ud til case-personerne eller de pårørende. Jeg fornemmer, at det har gjort
indtryk på dem.
Venlig hilsen Jesper

SFO:
Kære forældre og børn
Vi er blevet færdig med at lave julegaver og børnene får dem med hjem i dag. I må meget
gerne hjælpe dem med at huske det. Så nu er der tid til at lege, spille spil m.m.:)
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 1 : Victoria
Uge 2: William B. T.
Rigtig god weekend I ønskes alle en glædelig jul samt et godt nyt år
Hilsen Frederik, Jørgen, Pia, Sofie, Jytte og Janni

