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UGEBREV nr. 22 uge 5

Årgang 9

Kære forældre
Vi har brug for hjælp. 11. april skal alle lærerne på CFU – som er det store fælles bibliotek i
Århus hvor vi kan låne undervisningsmaterialer fra. Her har vi mulighed for at se alle de
forskellige lærerbogssystemer der kommer i løbet af året, samt orientere os i den litteratur
der udgives.
Den inspiration det giver lærerne at have denne dag, er ikke noget man kan læse sig til, så
derfor er dagen meget vigtig. Lærerne har så oveni valgt at forlænge dagen med at
deltage i lærebogmessen i Århus. Altså en hel dags inspiration til glæde for jeres børns
undervisning næste år.
For at det kan lade sig gøre at lærerne tager afsted, har vi brug for nogle
forældre/bedsteforældre der vil undervise de forskellige grupper den dag. Det kan både
være undervisning som man selv vælger, men også noget der aftales med klassens
lærere at de gør klar. Meld enten ind til kontoret eller til klassens lærere hvis I har
mulighed for at hjælpe os. Støttepersonerne er forsat i huset den dag.
Vi har et tilfælde af fnat på skolen – så være lige opmærksom på det hvis dit barns hud
begynder at være rød og klø.
Vi vil bede jer melde til kontoret (86398137 efter 7.40) eller SFO (86398044 ml 6.30 –
8.00) om morgenen hvis jeres barn er syg. Der er ved at brede sig en tendens til at I
skriver til barnets lærer i stedet for, og da de ikke nødvendigvis ser deres telefon eller mail
i løbet af dagen, eller måske slet ikke er på arbejde, misser vi vigtige oplysninger, og får
evt. ringet forældre op på arbejde som egentligt har givet besked, for at spørge til et barn
der ikke er mødt.
Venlig hilsen
Lærerne
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Kalender
Februar
4. - 8.

Projekt uge for Turkis

11. - 15.

Vinterferie, SFO åben husk tilmelding

Marts
4.

Fastelavnsfest i SFO/klub og kaffedag

7.

Bankospil støtteforeningen

19.

Bedsteforældredag i SFO/klub

28.

Bestyrelsesmøde

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 6: SFO: Emilie Skole:Asbjørn/Rosa Gymnastikdelen: Silja/Magna
Uge 8: SFO: Emilie/Evie Skole: Vera Gymnastikdelen: Frederik R.
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.
Vi startede ugen med at gå i billedkunst, hvor vi tegnede og malede kæmpe store burgere.
Vi arbejdede særligt med W i dansk – men har også arbejdet intens med ord, lyde og
bogstaver i vores danskbog, der hedder Lydmuren2.
Vi har desuden haft musik med to forskellige danse nemlig ”Tyv, ja tyv” og ”Ritch,ratch”
Vi har sunget forskellige sange både på engelsk, dansk og nogle med massage til.
Vi har arbejdet med børneskrivning og billeder.
Drengene har lavet mad sammen med mig i skolekøkkenet. De lavede burgere med bøf,
brød, salat, agurk og tomat. Pigerne har været hos Mathias,hvor de hørte om rummet,
planeter mm.
Desuden har vi spillet banko på engelsk
Haft gymnastik med hospitalstik, Dussball og forhindringsbane.
Samt hørt og snakket om den barmhjertige samaritaner i kristendom
Husk forsat at læse sammen med dit barn – gerne 10 min om dagen
Husk at tjekke dit barns penalhus – der er flere børn, der ikke har blyanter med. Disse er
nemlig bedst at arbejde med, når vi skal skrive. :)
Husk biblioteksbøger 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 har vi haft weekendsnak og tegnet og fortalt om det. Ii engelsk har vi arbejdet
med dyr.
Tirsdag havde vi fællestimer i dansk. Vi arbejdede med de 120 ord, havde hentediktat og
hold 1 læste for hold 2. Vi læser Taynikma og ser tegningerne derfra på projektoren. Heri
er Nomerne også, men de ser mere onde ud og er nogle mystiske væsener der bare siger
lyde. Vi læste videre torsdag
I fællestimerne onsdag havde jeg (Jesper)en bog med som handler om min fætter. Han
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hedder Mads Mensah Larsen og blev fornyligt Verdensmester i håndbold. Jeg fortalte lidt
om hans ghanesiske far Daniel, om landet Ghana og hvordan han endte i Danmark. Og så
fortalte jeg selvfølgelig om Mads: Hvordan vi legede som små og hans syn på sport,
herunder hvad der skal til for at blive en elitesportsudøver.
I vidensfag handlede det denne gang om renæssancen og Christian d. 4. Nøgleordene var
kolonier og heksebrændinger.
I Bakkerne lavede vi drama, bål og drak dejlig varm te, som jo er noget Danmark får
adgang til gennem kolonierne i Trankebar. De klarede det godt ude i kulden, og jeg synes,
at det er fantastisk, at de stadig vil være med til at dramatisere Danmarkshistorien.
Næste torsdag og fredag er der grundet projektopgave i Turkis anderledes bemanding i
gul. Janni og
Gustav står for undervisningen disse 2 dage. Torsdag er dansk dag, de kommer ikke i
bakkerne. Fredag er idræt og matematik.
Læsehold 1: Vi havde kun lidt delehold onsdag, hvor vi arbejdede videre med “Læs og
Lær”
Læsehold 2
Vi har i denne uge arbejdet videre med vores skrivebøger, lavet øvelser i lydering hvor de
skulle bevæge sig og øvet håndskrivning.
Venlig hilsen Vinni og Jesper
Musik/billedkunst
Jeg har fornøjelsen af at have jeres børn en gang om ugen i billedkunst og musik.
Indtil videre har vi mest arbejdet med billedkunst. Vi startede året med at lave nogle fine
malerier med vaser/krukker med indhold. Det kunne være lige fra blomster til is eller
popcorn. Malerierne kom aldrig op at hænge, da jeg faldt og brækkede min fod. Men
malerierne kommer med hjem i næste uge. Herefter jul har vi lavet flotte lagkagemalerier,
der nu pynter i aulaen.
Vi er nu gået i gang med at have musik . Vi er startet med at danse forskellige danse,
blandt andet en gammel sangleg - nemlig “Ritch ratch” Derudover har jeg præsenteret
dem for garageband, som er en app på ipad, hvor vi selv kan skabe vores egne numre
med diverse instrumenter. Planen er at jeg på sigt kan dele klassen op i musik , således at
jeg skiftevis går i musiklokalet med en gruppe, medens resten af gruppen kan arbejde
mere selvstændigt med garageband.
Vi har musik hver mandag i sidste time.
Venlig hilsen Gunhild

Matematik:
Vi har i denne uge arbejdet med multibogen. :) Vi springer nogle gange nogle sider over.
Derfor vil der stå det præcise antal sider vi har arbejdet med her i ugebrevet. :)
Lektie til mandag: 1. klasse: s. 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34
2. klasse: s. 27, 28, 29, 30, 32, 33
Mvh. Maria
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3. og 4. KLASSE (Blå gruppe)
Kære forældre og børn i Blå gruppe
Dansk, Matematik, Vidensfag:
Tak for de fine samtaler vi havde forleden dag. Jeg beklager endnu engang at samtalerne
først kommer nu, men det har ikke været muligt før.
Vi er kommet godt i gang med vinkler og som forventet er det ikke helt ligetil. Vi fortsætter
med vinkler indtil vinterferien.
Arbejdet med Emil fra Lønneberg skrider godt fremad. Når Emil rejser hjem til Sverige,
tager vi fat på faglig læsning med tilhørende opgaver. De får selvfølgelig en grundig
indføring i at læse faglitteratur
Fredag har vi afleveret vores figurer som vi har lavet for vuggestuen. Det har været et sjov
arbejde, og eleverne har virkeligt gjort sig umage med at få lavet nogle flotte gengivelser af
de enkelte vuggestuebørn.
På gensyn
Karin og Christine
Engelsk
Vi genhørte Mr Whiskers og læste om Dog Rescue. Herefter arbejdede vi videre i New
Let's do it. De fik også lov til at gentage øvelsen med at slå terninger om egenskaber ved
Pets.
Hilsen Vinni
Musik og Idræt
I billedkunst har vi arbejdet med at lave baggrunde til de grimme ansigter. Næste gang
skal de limes på og gøres klar til udstillingen. Husk at der er udstilling i Kunst&kage fredag
d. 8. februar kl. 14.00. Hele familien er inviteret.
I idræt spillede vi badminton. Næste gang vil vi lave forskellige lege. Efter efterårsferien
står den på fægtning, håndbold og OL.
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:
I denne uge, i dansk, har vi arbejdet med Haltefanden. Vi har arbejdet med bogen på
forskellige måder, lavet opgaver, læst, fremlagt kapitler for hinanden og har sammenlignet
bogen med en kortfilm. Derudover har vi arbejdet med ord og selvkryds i grammatik.
I engelsk har vi arbejdet med, at forstå engelsk og handle/reagere på hvad man hører.
I vidensfag afsluttende vi vores forløb om solsystemet. Vi lavede/fandt små
repræsentationer af planeterne og stillede os så det repræsenterede afstanden mellem
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planeterne. Derudover forsøgte vi at lave nogle små forsøg med energi og dampmaskine.
I musik spillede vi ukulele. Det fortsætter vi med i næste uge.
Lektier:
Tirsdag: grammatik s. 20 eller 24.
Onsdag: Haltefanden skal læses færdig (de får 20 min. tirsdag)
I ønskes en rigtig dejlig weekend.
De bedste hilsner,
Mathias.
Matematik:
Vi har arbejdet videre med procent i form af nogle forskellige vendespilslege, samt et tip
en 13'er løb.
Lektie multibogen:

Ingen multibogslektier

5. klasse: s. opg.:
6. klasse: s. opg.:
OBS!!
Aflevering af hjemmeregning mandag!!
Mvh. Maria
Tysk
Vi har arbejdet med de første par sider om Wie spät ist es? Analoge ure er tilsyneladende
svære for elever. Hvis I har ure derhjemme, som ikke er digitale vil det være en står hjælp
at spørge ind til hvad det hedder på tysk også.
Hilsen Vinni

7. og 8. KLASSE (turkis gruppe)
Kære forældre og børn
I dansk har eleverne læst det sidste af ”Dødshacket” og arbejdet med opgaver til bogen.
De opgaver, de ikke er blevet færdige med i klassen, er lektien til tirsdag d. 19. februar,
hvor vi gennemgår de sidste opgaver fælles.
Mvh. Annika
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Matematik
Vi arbejder videre med statistik.
Lektier til tirsdag:

ingen matematiklektier – udover hjemmeregning og
problemløsning som er til mandag efter ferien

Hjemmeregning og problemløsning skal afleveres om mandagen efter ferien
Naturfag
Vi arbejdede videre med emnet vand.
Mvh. Maria
Projektopgave:
Så er projektopgaven kommet godt i gang. Eleverne tjekker ind kl. 8.15, hvor de lige
fortæller os hvad de skal i gang med den dag. Så er det ellers op til eleverne selv at
organiserer og strukturere deres arbejde. Vi vil gerne opfordrer jer til at tage jeres børn
med på det lokale bibliotek og søge litteratur.
Mvh. Jesper, vinni og Maria
Engelsk:
Vi havde en opsamlingsrunde om Verbs, som de havde arbejdet med sidste mandag
sammen med Frederik. Tirsdag indførte vi en ny leg, der hedder ”Who am I?”. 3 elever
sidder foran kridttavlen og de får skrevet over sig, hvem de er. Herefter skal de spørge på
engelsk og klassen må svare Yes eller No. Så længe man får Yes har man tur, ellers går
turen videre.
Tysk: Vi repeterede Boligord og legede tegn og gæt, hvor læreren er den hårde og
uretfærdige dommer, der uddeler point.
Tysk
Vi repeterede Boligord og legede tegn og gæt, hvor læreren er den hårde og uretfærdige
dommer, der uddeler point.
Hilsen Vinni
Kulturfag
Venlig hilsen Jesper
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SFO:
Kære forældre og børn
Klubben har fået Air Hockey til stor glæde, SFO børnene får også lov til at spille på det,
når der ikke er så mange klubbørn. Fodboldspillet som står ved klubben, kommer nu ned i
SFO. Rørperlerne kom frem i går, de har været stillet væk i nogle måneder :)
Vi har en del forældre som ringer og beder os om, at sende deres børn ud til dem, hvilket
vi er nød til at bede jer om ikke at gøre, I er nød til selv at hente dem. Dels fordi det tager
meget af vores tid at finde dem, som jo går fra de andre børn, og fordi det er hyggeligt for
børnene, at I kommer ind og ser hvad de laver.
Fredagsmad
Uge 6: Victoria
Uge 8: Karoline/Sebastian
Rigtig god weekend
Hilsen Frederik, Jørgen, Pia, Sofie, Jytte og Janni

