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UGEBREV nr. 1 uge 33

Årgang 8

Nyt skoleår
Så er sommerferien endelig forbi, og vi er kommet godt i gang med det nye skoleår.
Det er rigtig rart at mærke den gode stemning, og man kan helt klart fornemme, at alle er
glade for at komme i skole igen.
I det her skoleår skal vi have lavet en del om på de fysiske rammer på friskolen.
Håndværkerne er allerede i gang med at renovere ydermuren og udskifte vinduerne på
klassegangen ud mod Tøstrupvej, og senere skal vi have etableret et nyt naturfagslokale,
så vi er helt klar til at have 8. klasse næste år.
Børnehuset
Nu er vi officielt sammenlagt med Børnehuset Solbærkrogen og de to institutioner er at
betragte som en institution fremover.
Jeg har allerede haft fornøjelsen af at være tilstede i Børnehuset nogen gange siden
sammenlægningen, hvilket kun har været en positiv oplevelse.
Jeg oplever søde børn, engagerede forældre og en meget dygtig og ligeledes engageret
personalegruppe, så det ligner noget jeg kender fra friskolen.
NB.
Alle er inviteret til sammenlægningsfest i Børnehuset fredag den 1. september kl.
14.00
Ulla, som er afdelingsleder i Børnehuset, har skrevet en indbydelse. Den er sendt
sammen med dette ugebrev.
Vi håber at alle vil være med til en hyggelig eftermiddag, hvor vi markerer
sammenlægningen.
Ved samme lejlighed fejrer vi også Solbærkrogens 18 års fødselsdag.
Friplads
Husk at udfylde og aflevere ansøgninger om friplads inden den 1. september.
Alle skemaerne kan hentes på vores hjemmeside og man er meget velkommen til at
spørge på kontoret.
Kirkekor og konfirmation
Kirken har et godt tilbud om børne-kirkekor.
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Se venligst indlæg nedenfor om kirkekor og konfirmation.
LUS
Det er et tilbagevendende problem med lus.
Jeg vil opfordre alle til jævnligt at tjekke for lus og sætte evt. behandling i gang.
Start gerne i denne weekend.
Med venlig hilsen og med håbet om et godt og lærerigt skoleår for alle
Jørgen
Renovering af sydfacaden
Den længe ventede renovering af sydfacaden er gået i gang og det er ikke gået stille for sig! I løbet
af ugen er der blevet boret i betonen men det skulle nu være afsluttet og lydniveauet fra
entreprenørarbejdet vil være mere udholdeligt.
Renoveringen skal give os et væsentligt bedre indeklima, både sommer og vinter og ind i mellem,
og desuden gerne en energibesparelse.
Venlig hilsen
Bestyrelsen

Kalender
August
24
28

Bestyrelsesmøde
Kaffedag SFO

September
9
11
12
21

Arbejdslørdag
Forældremøde Rød
Forældremøde Blå og Lilla
Bestyrelsesmøde

Nimtofte-Tøstrup kirkekor
Torsdag d. 31. august starter Nimtofte-Tøstrups nye børne- kirkekor. Vi øver torsdage
efter skoletid kl. 13.15-14.15 i skolens musiklokale. Vi håber, at rigtig mange har lyst
til at være med. Børnene skal både synge sange og salmer, og så skal vi selvfølgelig
også hygge os. Det er meningen, at børnene skal optræde til Høstgudstjenesten d.
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24. september i Tøstrup kirke kl. 10.30, og at de skal optræde til årets julekoncert i
Nimtofte kirke d. 30. november kl. 19.00.
Det koster ikke noget at være med, men man skal meldes til. (se vedhæftede
tilmelding)
Årets konfirmander
Konfirmandundervisningen for årets konfirmander (7.klasse) foregår onsdage fra
12.30-14.00 i konfirmandstuen, Svenstrupvej 2. Vi starter d. 13. september, men vil
dog gerne invitere til Indskrivningsgudstjeneste allerede søndag d. 27. august kl.
10.30 i Nimtofte kirke.
MVH sognepræst Susanne Munk Hjørlund
Rengøring:
Uge 34: SFO og gymnastiksalen m.m. :Mathias, Skolen: Oliver
Venlig hilsen Kirstine

0.KLASSE (lilla gruppe)
Kære forældre og børn i lilla gruppe.
Tak for en dejlig start i lilla- gruppe. Det har været en meget god uge og børnene har
virkelig indtaget klassen og brugt deres energi på at lære den nye struktur og de nye
voksne.
Vi været til gymnastik sammen med gul-gruppe . Her havde vi stafetløb og
faldskærmslege.
Vi har tillige været sammen med gul til engelsk , hvor børnene lærte en ny talsang og de
har været i værksteder på tværs af klasserne.
Vi har set og hørt om gyserslottet, som ligger i mørkeskoven i Nimtofte – Her bor 29
bogstavsvæsner . Vi har i fællesskab lavet en fin skov omkring gyserslottet i katon.
Børnene har fået en bogstavsbog, som skal ligge i skolen og ligeledes har de fået en ny
matematikbog, der også ligger i klassen.
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Torsdag var vi til musik, hvor vi sang, spillede på trommer og legede diverse sang- lege.
Vi har lært 3 nye sange ” Hej goddag , tag hatten af”, ” Kom og ta halen min” og ” Dans om
ringen” Til sidst slappede vi af med en fin lyd fra en hapidrum.
På udeliv fredag brugte vi tid på at lære Bakkerne at kende, samt tænde bål og snitte
pinde. Vi legede også en farve- / talleg, hvor vi fandt ting i naturen.
Nu tror jeg børnene trænger til weekend for de har virkelig haft alle sanser ude for at lære
de nye ting at kende. Hvilket de har klaret fantastisk flot.
Der er biblioteksbøger med hjem i tasken.
Så der er ikke noget at sige til hvis børnene er godt brugte her sidst på ugen.
Rigtig god weekend
Hilsen Janni og Gunhild

1. KLASSE (gul gruppe)
Kære forældre og børn i gul gruppe
Vi er kommet godt i gang i dansk og i vidensfag. I dansk er vi begyndt at arbejde med
bogstavkendskab samt håndskrivning. Desuden har vi haft den første bibliotekstime, som
er om onsdagen i den sidste lektion. Så fra nu af, vil der være biblioteksbøger der skal
afleveres og/eller genlånes.
I vidensfag er vi begyndt på et forløb om 'træet'. Om torsdagen er vi ude i de første tre
lektioner - så husk at give børnene passende tøj med. Herudover er det vigtigt, at børnene
får deres drikkedunke med ud i 'Bakkerne'.
Matematik:
Hej alle :)
Nu skal Gul til at have matematik sammen med Rød. Dette foregår i SFO om mandagen
fra kl. 10.10 – 13.10 og om torsdagen fra 11.10 – 13.10.
Torsdag gennemgik vi reglerne for at have matematik i SFO og hvordan man bruger
matematik tingene.
Og så er vi også gået i gang. Alle har fået udleveret en Multibog, i den vil der hver uge
være lektier, medmindre de har nået det i timerne. Der vil være et kryds på de sider de
skal lave (da de selv skal sætte krydserne, skriver jeg også lige i hvert ugebrev hvad de
har fået for. Bare for en sikkerhedsskyld:))
Jeg forklare mere på forældremødet om hvordan undervisningen foregår og hvilke
forventninger der er.
Lektie til mandag: side 2-5
Hilsen Jesper og Maria
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2. og 3. KLASSE (rød gruppe)
Kære forældre og børn i rød gruppe
Det er dejligt igen at være sammen med jeres søde og veloplagte børn, der virker helt klar
til at komme i skole igen (uagtet at de eventuelt skulle sige noget andet derhjemme ;-)
Klassen fortsætter de gode takter, og jeg har i denne uge oplevet mange af dem lege og
arbejde sammen på kryds og tværs mere end jeg har set før; og det er vigtigt, for jo bedre
de har det sammen, jo mere kan vi opnå sammen. Både når det gælder fagene, og når det
gælder om at have det godt. Så simpelt er det jo, og jeg håber, at I også bakker op om
klassefællesskabet ved at omtale klassekammeraterne positivt og minde om, at der som
regel er to sider af en sag, hvis nogle skulle have en konflikt. Hvis noget alligevel bekymrer
jer, er I selvfølgelig velkomne til at kontakte mig.

Læsebånd
Vi er startet på at arbejde med Danmarks historie, og både tirsdag og fredag har vi haft
besøg af Rikke (Hectors mor), der har fortalt en masse om istiden. Vi har set en film om
istiden med Sigurd Barret og læst højt fra hans bog ”Sigurd fortæller Danmarkshistorie”. I
Bakkerne prøvede vi, hvordan det mon var at være neanderthalere, der skulle lave deres
egne spyd og selv fange deres dyr. Vi fandt også sten, som Rikke fredag hjalp os med at
blive klogere på.
Lektier: der er ikke læselektier endnu, men flere børn har spurgt, om de godt må tage
bøger med hjem alligevel, og det har jeg selvfølgelig sagt ja til!
Forældremøde d. 11. september bliver et fyraftensmøde kl. 15.30-16.30, og her vil vi
fortælle mere om årets gang. Vi glæder os til at se jer!
Matematik:
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Hej alle :)
Matematik foregår igen i SFO om mandagen fra kl. 10.10 – 13.10 og om torsdagen fra
11.10 – 13.10.
Torsdag gennemgik vi reglerne for at have matematik i SFO og hvordan man bruger
matematik tingene.
Og så er vi også gået i gang. Vi arbejder videre med det system vi kørte sidste år, med
krydser i bogen og info i ugebrevet.
Lektie til mandag: side 2-5
Idræt:
Vi er ude indtil efterårsferien. Men selvom det ikke regner kan græsset stadig være vådt.
Det betyder at deres sko og sokker bliver våde. Så det er en rigtig god ide at deres
idrætssko ikke er de samme som de går i normalt.
Og så skal alle have en drikkedunk, så de kan have vand med ud på banen. Da det kan
være meget varmt og der er langt ind til hanerne på toilettet!
Med venlig hilsen
Dorthe og Maria

4. og 5. KLASSE (blå gruppe)
Kære forældre og børn i blå gruppe
Idræt:
Vi er ude indtil efterårsferien. Men selvom det ikke regner kan græsset stadig være vådt.
Det betyder at deres sko og sokker bliver våde. Så det er en rigtig god ide at deres
idrætssko ikke er de samme som de går i normalt.
Og så skal alle have en drikkedunk, så de kan have vand med ud på banen. Da det kan
være meget varmt og der er langt ind til hanerne på toilettet!
Hilsen Christine og Maria

6. og 7. KLASSE (grøn gruppe)
Kære børn og forældre i grøn gruppe
Matematik:
Så er matematik også i gang igen, og vi er startet med alles yndlingsemne: Faglig
læsning :D:D:D:D:D:D Så det er en tung start igen i år, men de fleste er forhåbentlig bedre
rustet denne gang. Det betyder at det er helt i orden at de får læst tekst og opgaver op, da
ellers tager rigtig lang tid og det vigtigste er forståelsen af opgaven!!.
Husk! At man ikke skal sidde og glo på en opgave i alt for lang tid, kan den ikke
gennemskues så sæt et spørgsmålstegn ved den og så tager vi den på klassen.
Hjemmeregning skal afleveres hver mandag som den plejer.
Lektie til tirsdag:

6: side 4-6
7: side 4-8
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Har de sat minus ved en opgave, er det mig der har bedt dem om det.
Idræt:
Vi er ude indtil efterårsferien. Men selvom det ikke regner kan græsset stadig være vådt.
Det betyder at deres sko og sokker bliver våde. Så det er en rigtig god ide at deres
idrætssko ikke er de samme som de går i normalt.
Og så skal alle have en drikkedunk, så de kan have vand med ud på banen. Da det kan
være meget varmt og der er langt ind til hanerne på toilettet!
Fysik/Kemi:
Denne første gang, har vi arbejdet med statisk elektricitet, hvor vi har brugt forskellige
materialer. Hvilket var rigtig sjovt, specielt når ballonerne sprang fordi man gned dem for
hårdt mod hovedet :D
Hilsen Annika og Maria

SFO:
Kære forældre og børn
Vi har nydt at alle børn er kommet tilbage efter ferie.
Børnene har leget ude, gynget i vores nye hængekøjer og leget inde.
Hvis I har nogle faste beskeder (legeafter/ hvem må hente og skal de i lektiecafe) må I
meget gerne komme med dem, så vi kan få dem skrevet på vores liste.
Rigtig god weekend
Hilsen Frederik, Jørgen, Jytte og Janni

