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UGEBREV nr. 19 uge 2

Årgang 9

Kære forældre
Velkommen tilbage til det næste halve års arbejde. Ud over den almindelige undervisning
er der også projektopgave for Turkis, skolernes sangdag, lejrskole, teatertemauger og
skolefest, generalforsamling, arbejdslørdag, fastelavnsfest, opstart af Tidlig SFO,
bedsteforældredag i SFO, Prins Frederiks cup og sikkert en masse andet som vi ikke har
fået med her, som skal være med til at det bliver endnu et forrygende halvt år på Midtdjurs
Friskole.
Hvis I møder en voksen heroppe I ikke har set før, er Karin startet som vikar for Christine i
nogle timer i Blå Gruppe, da Christine har brug for flere timer på kontoret til at planlægge
næste skoleår, bl.a. med de nye udfordringer vi har med at skulle have elever til
afgangsprøve for første gang.
Til gengæld dukker en gammel kending op igen i vores hverdag, idet Janni så begynder at
arbejde igen. I første omgang bliver det primært i Gul gruppe som støtte.
Vil I være søde at huske at tage de BLÅ futter på når I går ind, eller helt tage jeres fortøj
af. Der er alt for meget snavs på gulvene i løbet af ugen når så mange glemmer det.
Velkommen til både Janni og Karin fra os alle sammen.
Hilsen Personalet
Kirkekor
Mandag d. 21. januar starter kirkekoret op igen. Koret er for alle børn i 0.-7. klasse, der
har lyst til at synge i kor. Det koster ikke noget at være med, men man skal være tilmeldt.
Vi øver fortsat om mandagen kl 14.30-15.30 i musiklokalet på friskolen.
Venlig hilsen Rikke
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Kalender
Januar
14.

SFO til badedag, Lübker

16.

Kaffedag i SFO

Februar
4. - 8.

Projekt uge for Turkis

11. - 15.

Vinterferie, SFO åben husk tilmelding

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 3: Kaj det hele
Uge 4: Laura/ Lauritz det hele
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.
Tak for en dejlig uge og velkommen tilbage efter jul- og nytårsferie.
I denne uge har vi haft fokus to nye bogstavsvæsner, nemlig B og D. Altså både Benny
Bangebuks og Den dovne djævel. På forskelligvis har vi øvet os i deres lyde.
Vi har derudover snakket om hvad der gør os bange, leget frugtsalat med de blå
bogstaver, tegnet og malet fine drømmebilleder, der kommer op at hænge i klassen.
I mandags var børnene på biblioteket. Vi har snakket om læsning og bøger. Alle børn har
lånt en lille bog med hjem, som de skal læse for jer derhjemme. De første trin i at lære at
læse er at vende bogen rigtigt, bladre den rigtige vej, kikke på billederne og læse, hvad
man ser og husker. Det kan være en god ide at I læser historien op for jeres barn først og
barnets så dernæst ”læser” bogen ved at huske og se.
Børnene vil have nye bøger med hjem, hver mandag, som de skal læse højt for jer. Jeg
har sagt at de bare skal læse løs og at de skal sige til I forældre at det er forbudt at rette
på dem i læsestunden lige nu.
Sofie er i klassen om fredagen, hvor Lilla skal på udeliv. I den næste periode bliver Lilla
hjemme på skolen. Udeliv kommer til at foregå her på skolen med de udenoms faciliteter
som vi har.
Husk biblioteksbog på mandag.
Rigtig god weekend
hilsen Gunhild

1. og 2. KLASSE (Gul gruppe)
Kære forældre og børn i Gul gruppe
Dansk, Engelsk, Vidensfag, Idræt:
Mandag startede vi med Juleferie/nytårssnak. Vi havde derefter engelsk med sangen
“There was an old Lady who swallowed a fly”. Vi sluttede af med at Vinni læste højt af
“Viljetyven 2”
Læsehold 1:
Tirsdag startede vi med at læse “Mis med de blå øjne”. Nogle kender bogen i forvejen, for
andre er det en ny oplevelse. Vi har fælles læst første kapitel, og torsdag læste vi kapitlet
som makkerlæsning, og vi lavede opgaver til. Næste uge tager vi kapitel 2. Vi er også
begyndt at arbejde med de 120 mest almindelige ord, som fx “af, ad, an, alle…” Når man
kender de ord bliver de nemmere at spotte i en læsetekst og skrive, når man selv skal
producere en tekst.
Læsehold 2
Vi har i denne uge lavet hentediktater på biblioteket, legede lege om udsagnsord både
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uden for og i gymnastiksalen, og så har vi arbejdet med vores skrivebøger. Fokus med
disse bøger er, at børnene oplever at kunne bruge det de lærer til noget, nemlig at læse og
skrive. De børne-skriver og præsenterer på holdet hvad de har skrevet.
I vidensfag har det handlet om middelalderen i Europa (1400-1500). Vi så Sigurd Barrets
film, og herudover kom vi forbi personer og ord som Erik af Pommern, Cristoffer
Colombus, byskoler, det Stockholmske blodbad osv.
I bakkerne dramatiserede vi Sigurd Barrets fortælling til kapitlet. Børnene var gode til at
deltage, være modige og stå foran de andre og lave drama. Særlig dramatisk var scenen
hvor Astrid i rolle som Christian d. 2 med et rollespilssværd skærer halsen over på de
slemme svenskere spillet af Asbjørn, Kaj og Benjamin. Der blev grint og lavet grimasser.
Venlig hilsen Vinni og Jesper
Matematik:
Så er vi rigtig kommet i gang her efter ferien. I denne uge, samt fredag i sidste uge, har vi
lavet Matematikhjulet. Dette går ud på at eleverne bliver delt i 4 hold og så er der 4 poster
de skal arbejde med. Disse 4 poster bestod af centicubes, hvor man skule bygge, et
missionsspil der hedder CUBES, en post med ”gange” bingo (her handlede det mest om at
genkende tal, da vi ikke har arbejdet med gange endnu, og sidste post var en I-pad post,
hvor de spillede forskellige matematikspil. Alle hold kom forbi alle poster. Tirsdag spillede
vi ”Slå, løb, regn.
Fredag fik de alle udleveret den nye Multibog. B1 og B2. De har fået følgende sider for til
mandag:
Lektie til mandag: 1. klasse: s. 2, 3, 5 og 7
2. klasse: s. 3, 4 og 5
Mvh Maria

3. og 4. KLASSE (Blå gruppe)
Kære forældre og børn i Blå gruppe
Dansk, Matematik, Vidensfag:
Som I nok har opdaget er Karin begyndt at undervise i dansk og udeskole/vidensfag i Blå
gruppe. Jeg har dem forsat i matematik. Mine timer ligger mandag og onsdag i sidste
lektion og i de to lektioner om fredagen. Hjemmeregningen er forsat til om mandagen, og
vi bruger tid fredag på at lave hjemmeregning, ligesom det forsat er muligt at gå i
lektiecafe om onsdagen.
Vi har taget fat på geometri i matematiktimerne. I denne uge har vi brugt passere til at
tegne med, og det gør vi lige et par gange endnu. Så bliver det vinkler der kommer i spil.
Alle har fået en ”Emil fra Lønneberg” bog med hjem, som skal bindes ind. De har også fået
et læsekort hvor I dagligt kan se hvad der skal læses til næste dag. Karin har fået alle de
opgaver som jeg har lavet til bogen, så gruppen arbejder videre ad det spor der var lagt
ud.
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På udeskole mandag var der flere som godt kunne have brugt noget varmere tøj og
vanter. Tal lige med jeres børn om hvad de har brug for.
Som det ser ud lige nu, afholdes der samtaler i Blå gruppe 29. januar
Hilsen
Karin og Christine
Engelsk
Vi er startet på emnet Pets, hvor vi snakker om dyr og deres egenskaber. Fredag uge 1
nåede vi side 19, 20 og 21 og vi arbejdede med side 14 i øvebogen. Nogle arbejdede
videre med side 15. Næste fredag får de udleveret en ”New Let's do it”. I første omgang er
den på skolen som ekstra når de er færdige før de andre. Der kommer besked her, hvis
noget bliver lektie. Vi arbejder også videre med Pets om ”Mr Whiskers Day by Day”. I dag
har vi arbejdet med et projekt sammen med vuggestuen, hvor eleverne har tegnet ifølge
aftale med CH.
Hilsen Vinni
Musik og Idræt
Et nyt år er begyndt og i den forbindelse skifter musik til billedkunst. De kommende uger
skal vi arbejde med tegning, ansigter og grimhed. Vi skal formentlig være en del af et lille
kunstprojekt, som skal udstille i Ryomgaard, mere information om det kommer snarest.
I idræt er vi begyndt at spille bordtennis. Dette vil vi gøre de næste gange, inden vi tager
hul på temaer som badminton, OL, håndbold, mm.
I ønskes en rigtig dejlig weekend.
De bedste hilsner,
Mathias.

5. og 6. KLASSE (Grøn gruppe)
Kære forældre og børn i Grøn gruppe
Dansk, Engelsk, Vidensfag, Billedkunst:
Så første hele uge efter nytår slut og nye år er skudt i gang. I denne uge har vi, i dansk,
taget hul på et nyt grammatikhæfte, og vi har arbejdet med powerpoint. Eleverne er blevet
introduceret til programmet, hvordan det fungerer og hvordan man laver en præsentation.
Derudover har eleverne i små grupper lavet en præsentation som blev vist fredag. Det er
tanken, at vi fremover, engang imellem, vil lave små powerpoint-fremlæggelser. Næste
uge vil vi tage hul på læsning af romanen ”Haltefanden”. Vi vil i den forbindelse også
dykke ned i genren, ”gys og gru”.
I engelsk blev der arbejdet med små samtaleøvelser og eleverne har fået et nyt hæfte som
vi også vil arbejde på løbende.
I vidensfag har vi taget hul på et lille forløb om solsystemet. Vi har set filmklip om
planeterne og eleverne har undersøgt og svaret på forskellige spørgsmål. I næste uge vil
vi lave små modeller af planeterne og arbejde med afstande og bevægemønster.
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I musik har vi taget hul på et kort forløb om spoken word.
Lektier:
Tirsdag
– s. 4+5+6+7 i det grå grammatikhæfte. Det kan måske virke som lidt meget for
nogle. Bliver det for meget må man gerne springe første del om datid over på s.6,
og nøjes med et par opgaver på s. 7.
Onsdag:
– Læse Haltefanden, s. 5 til og med 12.
I ønskes en rigtig dejlig weekend.
De bedste hilsner,
Mathias.
Matematik:
Vi har taget hul på et lille nyt emne om cirkler og polygoner. Det betyder også at det er
vigtigt at alle har en passer med i tasken. Samt blyanter og en linial!! ;)
Lektie:

5. klasse: s. 68-74 opg.: 3, 4, 5, 6, 9, 12, 14 og20
6. klasse: De har fået kopiark, de samme sider og opg. Som 5
klasserne

OBS!!
Aflevering af hjemmeregning mandag!!
Mvh. Maria
Grøn tysk
Fredag i uge 1 snakkede vi Weihnachtsgeschenke, og repeterede ord og vendinger om
”Mein Handy und ich”. Mandag uge 2 havde vi en lytteøvelse fra side 45, og side 46 var
forkortelser på tysk, altså Sms-sprog. Side 47 er to beskeder, som vi har forsøgt at
omskrive til menneskesprog i stedet for tyske forkortede vrøvleord. Fredag oversætter vi
dem til dansk og prøver at skrive lignende små beskeder på sms. Vi har også arbejdet
side 18, 19 og lidt på side 20 i Übungsbuch.
Hilsen Vinni

7. og 8. KLASSE (turkis gruppe)
Kære forældre og børn
I dansk har vi gennemgået de sidste opgaver til forløbet om romantikken, så dette forløb
nu er helt afsluttet.
Vi er startet på et forløb om science fiction, hvor eleverne læser og arbejder med opgaver
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til bogen ”Dødshacket”, som er skrevet af Søren Jessen. I hver dansktime får eleverne en
ny læselektie med tilhørende opgaver, som de begynder arbejdet på i klassen. Arbejdet
med bogen foregår på den måde, at eleverne har til opgave at tage noter til bestemte
faglige emner undervejs i læsningen, og derudover får de også opgaver, som skal løses
bagefter. Vi gennemgår svarene til opgaverne fælles i starten af hver time, og eleverne er
gjort opmærksomme på, at jeg forventer svarene skriftligt, så de kan læses op.
Eleverne har også hørt to boganbefalinger fra to af deres klassekammerater, og de har
været på biblioteket for at finde nye månedsbøger, som de skal aflevere boganmeldelser
af fredag d. 1. februar.
Lektien i den kommende periode er at færdiggøre arbejdet med læsning og opgaver til
bogen, som de begyndte på i undervisningen.
Mvh. Annika
Matematik
Vi er gået i gang med emnet STATISTIK. Vi har genopfrisket hvad en hyppighedstabel er
samt statistiske deskriptorer. Så har vi tilføjet nogle nye begreber i form af summeret
hyppighed og summeret frekvens, kvartilsæt, grupperede data og intervaller, samt
boksplot.
Lektier til tirsdag:

7.: 74-81 opg.: 1 (-d), 3, 5, 10, 11, 16
8.: 118-123 opg.: 1 (-c), 3, 5 (-b,c,d), 7, 9

Hjemmeregning og problemløsning skal afleveres om mandagen.
Naturfag
Vi arbejder med emnet vand. Som også er det emne vi laver prøveeksamen i til sommer.
Vi har arbejdet med vand egenskaber og repeteret fotosyntese og respiration.
Mvh. Maria
Engelsk:
Mandag arbejdede vi med New Year around the World. Tirsdag arbejder vi med nyt emne,
som er Grrlz = Girls. Vi har brainstormet ord om girls and boys, og dem samler vi op på
mandag og snakker om ”sterotyper”
Tysk:
Vi har startet nyt emne om ”Hier wohne ich”, hvordan og hvor vi bor. Vi startede tirsdag
med X og 0 på tysk, med forklaringer ”oben links” ”mitte” ”unten rechts”. De gloser skal vi
bruge senere i emnet. Torsdag arbejdede vi med beskrivelser af værelser, og hvad
møblerne hedder.
Hilsen Vinni
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Kulturfag
Så er vi vi gang igen.
Vi har arbejdet med siderne 40-43 i denne uge, og havde særligt fokus på begreberne
lønarbejderlivsform, den selvstændige livsform og karrierelivsform. Det handlede om hvilke
syn man kan have på sit arbejde, hvor meget det fylder i ens liv og hvilken kvalitet det
giver individet. Jeg introducerede begreberne ved blandt andet at citere Karl Marx, og
herefter arbejdede børnene i grupper. Om fredagen gennemgik vi begreberne igennem
små fremlæggelser.
Venlig hilsen Jesper

SFO:
Kære forældre og børn
I denne uge har vi været i sløjd, gymnastiksalen og ude. Inde er der blevet leget, spillet
spil, tegnet m.m. Vi nærmer os vinterferien uge 7, der er hængt en seddel op i SFO, som
vi meget gerne vil have i skriver jeres børn på både om de kommer eller ikke kommer
senest i uge 4.
Et lille opråb, når jeres børn har været i skole og går direkte hjem, vil vi meget gerne have
at de kommer ned i SFO og siger farvel.
Husk badedag mandag og kaffedag onsdag.
Fredagsmad
Uge 3 : Asbjørn
Uge 4: Benjamin/William
Rigtig god weekend I ønskes alle en glædelig jul samt et godt nyt år
Hilsen Frederik, Jørgen, Pia, Sofie, Jytte og Janni

