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UGEBREV nr. 21 uge 4

Årgang 8

Velkommen til Vera som er på besøg i Grøn gruppe. Også velkommen til din familie.
Vil I alle sammen være søde at notere lørdag 14. april i kalenderen. Denne dag er forårets
arbejdslørdag hvor forældrene mødes for at få lavet nogle af de opgaver der ikke lige kan
nås i hverdagen.
Glemmetøjet i Aulaen er nu sendt videre i verden, og det vil sige at nyt fundet glemmetøj
fremover ligger i kassen for enden af gangen ved indgangen til biblioteket.
Indsatsen på toiletterne ser ud til at virke. Rengøringen fortæller at det tydeligt ses at alle
passer bedre på de fælles toiletter, men der sker stadig enkelte mystiske ting, og det med
at få vasket hænder er heller ikke blevet automatiseret endnu.
Hilsen lærerne
Kalender
Februar
1
Uge 7
19

Bestyrelsesmøde
Vinterferie – SFO åben med tilmelding
Fastelavnsfest SFO

Rengøring:
Uge 5: SFO: Silja og Magne, Skole: Hans, Gymnastik: Kaj
Uge 6: SFO: Emilie grøn gruppe, Gymnastik Emilie grøn gruppe, Skole: Frederik L.
Venlig hilsen Kirstine
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0.KLASSE (lilla gruppe)
Kære forældre og børn i lilla gruppe
Tak for en dejlig uge.
Hvor er det flot som børnene har taget vores ”selvhjulpenhedsprojekt” til sig . Det tog ikke
lang tid for dem at overbevise deres søde forældre om at de nu godt selv kan gå ind i
klassen, løfte deres egen taske, tage deres stol ned, selv tage tøj på m.m
Tusind tak til de super seje unger og ikke mindst deres forældre :) :)
I denne uge fortsatte vi med male drømmebilleder i billedkunst. Derudover har vi også haft
værksteder på tværs af klasser, hvor børnene på skift dels arbejder med træ i sløjd, laver
t-shirts, fantasifugle og gennemgår et forløb om affald.
Ellers har vi arbejdet med gyservæsner fra Gyserslottet. I denne uge havde vi særlig fokus
på bogstavet C. Vi har ligeledes arbejdet med dansk i vores gule mappe. Læst bøger for
hinanden og fået nye bøger med hjem til oplæsning for jer forældre. Husk at læse
hjemme,da børnene også er begyndt at øve i at læse for hinanden to og to i klassen.
På udeskole var vi rundt at finde bogstaver i skoven, som børnene dernæst ” skrev” på
jorden med pinde og sten. Vi legede også konsonantfrugtsalat.
I engelsk arbejder vi forsat med dyrenavne og madnavne samt synger og danser til
forskellige bevægelsessange. Sidste gang lærte vi en ny dans, som hedder ” We all fall
down”
Gro havde sin fine tromme med til musik i torsdags. Hvis der er andre børn, der har et
instrument derhjemme. Så er de velkomne til at tage det med og vise det frem om
torsdagen. Vi spillede blandt andet sangen ” Hvad mon du ønsker dig i fødselsdagsgave?”
samt legede ” dans om ringen ”
Rigtig god weekend.
Hilsen Sofie, Jannie og Gunhild

1. KLASSE (gul gruppe)
Kære forældre og børn i gul gruppe
I denne uge har vi blandt andet arbejdet med navneord og udsagnsord i dansk. Både på
skolen, uden for og i Bakkerne. Børnene skulle finde eksempler ved iagttagelse af andre
og deres omgivelser samt ved at udføre øvelser.
I Bakkerne lavede vi desuden vinterkunst hvor vi skrev vores navne med pinde og blade.
Derudover kom vi i gang med kapitlet 'Blodet løber rundt' i grundbogen. Vi talte om
hvile/maksimalpuls, hvordan vi trækker vejret, hvordan blodet løber rundt i vores kroppe
osv. Vi nåede også at måle pulsen på tre elever. Det forsætter vi med næste gang.
Lektier til d. 31/1: Øve læsesiden s. 21.
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Alt godt herfra
Matematik:
Lektier til mandag d. 29/1: s. 23-29
Lektier til mandag d. 5/2: s. 30-40
Venlig hilsen Jesper og Maria

2. og 3. KLASSE (rød gruppe)
Kære forældre og børn i rød gruppe
I denne uge har vi arbejdet videre med vores eventyrforløb. Vi har arbejdet med
eventyrkendetegn, helte og skurke, tillægsord, og er påbegyndt arbejdet med det sokkeeventyr/teater vi skal lave. Torsdag i bakkerne lavede vi baggrunde til fortællingen med
naturmaterialer på pap, og fredag lavede vi vores sokke-eventyrsfigur. I engelsk har vi hørt
engelsk og snakket om nye ord.
I næste uge fortsætter vi eventyrforløbet. Eleverne skal i grupper skrive en lille fortælling
som vi vil fremføre med sokkerne næste fredag. Planen er, at de skal fremføre stykket for
eleverne i gul.
Lektie:
Til onsdag: Læs eventyr de har valgt i klassen.
Matematik:
Lektier til mandag d. 29/1: 2. klasse s. 26-29, 3. klasse 21-27
Lektie til mandag d. 5/2: 2.: s.30-40 , 3.: s. 28-36
I ønskes en god weekend,
Mvh.
Mathias og Maria

4. og 5. KLASSE (blå gruppe)
Kære forældre og børn i blå gruppe
Næste uge bliver sidste uge hvor der er arbejdstid heroppe til H. C. Andersen projektet.
Det vil være nødvendigt for flere af eleverne at give den en skalle derhjemme for at nå at
blive færdige.
Alle skal være klar til at fremlægge den 6. februar, og vi skulle gerne nå igennem alle
fremlæggelserne inden vinterferien.
Vi er begyndt på at arbejde koncentreret med faglig læsning i matematik. Jeg har kunne se
at det med at læse hvad der rent faktisk sker i en opgave er supersvært, så vi bruger lige
lidt tid heroppe på det.
Jeg prøver pt at få arrangeret en tur til H. C. Andersens hus i Odense, men jeg kan ikke få
noget som helst på plads lige nu, for museet er lukket for ombygning og ingen kan fortælle
mig hvornår det er værd at tage derned igen for at få så meget med som muligt. Det er
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ikke lige et sted vi kan tage af sted til igen, så vi skal have det hele med når vi kommer
derned. Det vil blive en heldagstur hvor vi tager af sted tidligt om morgenen og først
kommer hjem sidst på dagen. Så snart jeg har en dato så får i den at vide, så ingen skal til
tandlæge eller andet den dag.
I engelsk har vi i denne uge arbejdet videre på vores forløb om lande. Vi har læst om
England og USA og har lavet en lille engelsk lande-quiz. Vi fortsætter forløbet i næste uge.
I musik har vi lyttet til jazz, i vores rejse gennem genrene. Derudover har vi arbejdet med
forskellige rytme- og musiklege.
I ønskes en god weekend.
Hilsen Christine og Mathias

6. og 7. KLASSE (grøn gruppe)
Kære børn og forældre i grøn gruppe
I dansk har eleverne arbejdet med opgaverne til “Drengen med sølvhjelmen” med vikar, da
jeg har været syg.
Der er ingen lektie til næste uge.
Matematik
Vi arbejder med algebra og ligninger.
Lektierne til tirsdag d. 30/1: 6. klasse: s. 95-97 7. klasse: s. 54-59
Husk hjemmeregning til mandag d. 29/1
I fysik/kemi er vi gået i gang med emnet ”VAND” ´. vi så nogle små film om renseanlæg,
vandforbrug mv. Næste gang skal vi arbejde praktisk med vandforsøg.
Mvh. Annika, og Maria

SFO:
Kære forældre og børn
Vi har hængt en seddel op med pasning i uge 7- vinterferien.
Klubbens bordtennisbord er blevet flittigt brugt i denne uge. Der bliver lavet en del med
meget små perler og tråd. De store piger laver endda 3 dimensional dyr, men også 0. 1. og
2. klasse laver nogen rigtig fine ting, såsom sommerfugle, vaffelis, feer, festhatte m.m.
Husk vi mandag efter vinterferie holder fastelavnsfest for SFO/ klub børn, forældre er
meget velkomne.
Fredagsmad
Uge 5: Anita og Thomas
Uge 6: Caroline, Maja og Noah
Rigtig god weekend
Hilsen Frederik, Jørgen, Sofie, Jytte og Janni

