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UGEBREV nr. 22 uge 5

Årgang 8

I de sidste dage i denne uge har William været på besøg i Lilla gruppe. Han starter i to
ugers praktik efter vinterferien. Velkommen til William og familie.
I næste uge mødes elevrådet med lærerne for at drøfte hvordan det er gået med den
fælles ekstra indsats for pænere toiletter. Bestyrelsen forsøger at skaffe ”skydeskiver” til
montering i toiletkummen, så de sidste der ikke kan sigte godt nok og fx rammer
toiletrullerne, får noget at sigte efter.
Da vi skal til at have bøger på biblioteket til de ældre elever, modtager vi gerne nyere
bøger i ungdomsgenren til dette formål. I henvender jeg bare til Christine eller Annika.
Husk at sætte tid af i kalenderen til generalforsamlingen 18. april.
Vi kunne stadig godt bruge et par stykker til at få tjekket op på vores computere. Det er
ofte vanskeligt for os at få brugt udstyret optimalt fordi der er downloadet en masse ting
som ikke er brug for.
Hilsen lærerne
Sygemelding og konstituering
Vores skoleleder Jørgen er sygemeldt på fuld tid, indtil videre de næste 4 uger.
Bestyrelsen har i den forbindelse konstitueret Christine som leder til Jørgen kommer
tilbage.
Hilsen Bestyrelsen
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Kalender
Februar
Uge 7
19

Vinterferie – SFO åben med tilmelding
Fastelavnsfest SFO

Marts
1

Bankospil – støtteforeningen

15

Kaffedag SFO

20

Bedsteforældredag SFO

22

Bestyrelsesmøde

25. til 2. april

Påskeferie SFO lukket

Rengøring:
Uge 6: SFO: Emilie grøn gruppe, Gymnastik Emilie grøn gruppe, Skole: Frederik L.
Uge 7: SFO: Frederik Lassen
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

0.KLASSE (lilla gruppe)
Kære forældre og børn i lilla gruppe
Tak for en dejlig uge.
Torsdag og fredag har vi haft besøg af William, der måske gerne vil være vores nye
klassekammerat. Vi håber du har haft en par gode dage, William.
Dette ugebrev bliver denne gang ganske kort. Jeg vil blot minde om at der er nogle børn,
der ofte ikke har deres gymnastiktøj med om tirsdagen og det vil være fint at huske det.
Jeg undersøger ikke børnenes rum, hvis de siger at de ikke har det med. Det har jeg ikke
tid til, når både gul og lilla er sammen.
Da vandet er koldt – særligt hos pigerne, er pigerne blevet fritaget for at gå i bad.
Flere af drengene går i bad –jeg har dog sagt til alle drengene at de som et minimum skal

Midtdjurs Friskole, Ramtenvej 14D, 8581 Nimtofte.
E-mail: mdsf@midtdjursfriskole.dk Skole: 86398137 SFO: 86398044

vaske sig under armene inden de forlader omklædningsrummet.
Der er hæfter med danskopgaver med hjem i tasken til de børn, der vil arbejde mere
hjemme samt bøger til læsning.
Matematik:
Alle har fået en matematikmappe med hjem, den må man gerne lave i når man har lyst:)
Rigtig god weekend.
Hilsen Sofie, Jannie, Gunhild og Maria

1. KLASSE (gul gruppe)
Kære forældre og børn i gul gruppe
Tak for endnu en god uge.
I dansk knokler vi videre i Agent Kodeknæk og laver forskellige danskfaglige aktiviteter i
klassen og omkring skolen. Fredag var vi på besøg i Rød gruppe, som havde inviteret os
til et sokketeater. Det var rigtig fint.
I Bakkerne fortsatte vi som tidligere nævnt med kapitlet 'Blodet løber rundt'. Vi lavede
forskellige øvelser ude på marken, og vi fik også tid til at grave huller og fortælle
røverhistorier.
Lektier til d. 7/2: Øve læsesiden s. 26.
Matematik:
Lektier til mandag d. 5/2: s. 30-40
Lektier til mandag d. 19/2: s. 41-46
Alt godt herfra
Venlig hilsen Jesper og Maria

2. og 3. KLASSE (rød gruppe)
Kære forældre og børn i rød gruppe
Endnu en eventyruge er nået til vejs ende. En uge, hvor eleverne har arbejdet kreativt og
har fået skabt små eventyr-teaterstykker, med de sokker de lavede i sidste uge. Det blev
nogle rigtig fine og sjove små fortællinger, som eleverne fredag fremførte for gul gruppe.
En rigtig hyggelig oplevelse og eleverne gjorde det rigtig godt.
Denne uge har altså handlet meget om at skabe et eventyr, men også om at samarbejde.
Eleverne var delt op i tre grupper, som ud fra hvad vi har lært om eventyr, skulle finde på
en historie med deres sokke-figurer. Så der var god mulighed for, at få øvet samarbejde.

Midtdjurs Friskole, Ramtenvej 14D, 8581 Nimtofte.
E-mail: mdsf@midtdjursfriskole.dk Skole: 86398137 SFO: 86398044

I bakkerne torsdag arbejdede vi med viden om naturen. Eleverne skulle rundt og indsamle
viden om naturen og verden, fra små sedler som hang i området. De skulle også snakke
sammen omkring deres viden om naturen, og så var der en engelskopgave om engelsk
ord.
I næste uge skal vi fokusere på stavning og læsning. Vi skal arbejde i stavevejen, læse
små tekster, og lave hente-diktat.

Lektie til tirsdag: Læse 20 minutter i selvvalgt bog. Lave bog-ark.
Lektie til fredag: Læse 20 minutter i selvvalgt bog. Lave bog-ark.
Matematik:
Lektier til mandag d. 5/2: 2. klasse s. 30-40, 3. klasse 28-36
Lektie til mandag d. 19/2: 2.: s.41-46 , 3.: s. 37-42
I ønskes en god weekend,
Mvh.
Mathias og Maria

4. og 5. KLASSE (blå gruppe)
Kære forældre og børn i blå gruppe
Sikken en iderigdom der myldrer i Blå gruppe i denne tid. Der males og klippes, skrives og
tegnes, digtes og skrives mere, der hviskes, fnises, grines og udveksles oplysninger og i
det hele taget er der stor arbejdslyst blandt eleverne. Det fryder et lærerhjerte.
På tirsdag starter fremlæggelserne, og derfor skal alle være færdige med det hele til den
tid.
I matematik har vi arbejdet med tekstopgaver i klassen, det der kaldes faglig læsning, i de
sidste uger. Det har sat hjernecellerne i gang, for hvad står der egentligt i opgaverne?
Til hjemmeregningerne går vi nu over til at skulle løse opgavesæt til 5. klasse. Jeg skønner
de er dygtige nok til det, men hvis I hjemme oplever det bliver svært, så giv lyd med det
samme så vi kan finde en løsning.
På mandag er der lovet kulde og måske sne, så husk det varme tøj. Sidste mandag var
der flere som frøs om fingrene, så snak lige om der er behov for vanter.
I engelsk i denne uge har vi arbejdet med oversættelse af engelsk tekst, og færdiggørelse
af quiz om lande. I musik har vi arbejdet med at lave melodier i et musikprogram på
ipad'en, og eleverne har i små gruppe været til guitartræning med mig i musiklokalet.
I engelsk i næste uge skal eleverne søge viden om forskellige lande, og gøre klar til at
præsentere det for hinanden. I musik skal vi synge.
I ønskes en god weekend.
Hilsen Christine og Mathias
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6. og 7. KLASSE (grøn gruppe)
Kære børn og forældre i grøn gruppe
I dansk har vi set filmatiseringen af ”Drengen med sølvhjelmen”, som hedder ”Der var
engang en dreng”, og snakket om forskelle og ligheder på bogen og filmen. Vi har også
haft særligt fokus på bogens tema og budskab.
I vores arbejde med ”Drengen med sølvhjelmen” har vi snakket om sammenligninger og
metaforer, da det er noget, der bruges meget i bogen. Arbejdet med billedsprog fortsætter
vi nu, hvor vi den kommende tid vil arbejde med ordsprog og talemåder.
Lektien til næste torsdag er at lave opgave 6+7+8 i det opgavesæt, som eleverne har
fået udleveret om ordsprog og talemåder.
Matematik
Vi arbejder med algebra og ligninger.
Lektierne til tirsdag d. 6/2: 6. klasse: s. 99 7. klasse: s. 60-65
Husk hjemmeregning til mandag d. 5/2
I fysik/kemi er varbejder vi med temaet vand. I denne uge smagte vi på forskellige typer,
samt vi satte et forsøg omkring vand og planter i gang.
Mvh. Annika, og Maria

SFO:
Kære forældre og børn
Husk at skrive jer på sedlen om I har behov for pasning i uge 7. Eller send en mail til
jv@midtdjursfriskole.dk
Der er blevet lavet forskellige kreative ting i denne uge. Pigerne er forsat med perledyr, og
så er nip nappere kommet på mode igen.
Fredagsmad
Uge 6: Caroline, Maja og Noah
Uge 8: Cornelia og Vitus
Rigtig god weekend
Hilsen Frederik, Jørgen, Sofie, Jytte og Janni

