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UGEBREV nr. 23 uge 6

Årgang 8

Kære forældre
Opgaven med at holde sammen på elevernes ting om fredagen, ser ud til at have fundet
sin løsning ved, at alle går direkte ind i SFO hver fredag efter sidste pause, således at alt
tøj ender i kælderen. Det har så absolut minimeret indholdet af glemmekassen, og givet
plads til rengøring.
Eleverne har modtaget forskellige tilbud om aktiviteter i vinterferien, og andre tilbud er lagt
på skolens facebookside. Gør endelig brug af alle de gode muligheder der er rundt
omkring.
Vi har evalueret Tissepatruljens indsats sammen med dem, og alle er enige om at der er
sket en forbedring, men for at sikre at det fortsætter valgte eleverne selv at fortsætte
indsatsen efter ferien
Onsdag 21.2.18 har vi en fællesdag med alle elever. Vi har kaldt det en trivselsdag. Her
kommer store og små til blandt andet til at arbejde med ”det gode frikvarter”. Der arbejdes
både ude og inde. De elever i Blå og Grøn som har mobiltelefoner med i skole bedes
sørge for at de er fuldt opladede denne dag, for de skal tage billeder sammen med deres
ven. De hold som måtte mangle telefoner, låner I-pads af skolen.
Hav en dejlig og hyggelig vinterferie
Mange hilsner Lærerne
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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 7: SFO: Frederik Lassen
Uge 8: SFO: William M., Skole: Nicklas G. Gymnastik: Frederik L.
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 skøn uge.
I denne uge er vi begyndt at læse Hodja fra Pjort. Ja, vi har desuden spillet sangen Hodja
fra Pjort i musik på både klaver, guitar, xylofon, boomwrackers, trommer og vaskebrat. I
musik spillede vi ligeledes ” Sørøverbanden” med flotte trommerytmer.
Vi har endvidere været på tur for at indsamle diverse naturting som vi efterfølgende
lavedebilleder / skulbture af og bestemte tingenes forlyde.
Vi har mødt det Rare Rumvæsen fra Gyserslottet og tegnet vores egne rumvæsner.
Vi har på forskelligvis arbejdet med rimord samt hørt lidt om jesu liv samt hans død og
genopstandelse i påsken.
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Der er forsat dansk- og matematikopgaver til frit arbejde derhjemme samt små bøger til
oplæsning for far og mor med hjem i tasken.
.
Og så er vi begyndt at have den hemmelige pose med hjem på skift igen.
I ønskes alle en dejlig vinterferie.
Hilsen Sofie, Jannie, Gunhild og Maria

1. KLASSE (gul gruppe)
Kære forældre og børn i gul gruppe
I dansk har vi arbejdet i Agent Kodeknæk og her læst om Filippa. Vi talte om ting man
gerne vil have, og om det er muligt. Vi fik skrevet sætninger i skrivehæfterne. Herudover
legede vi Ordplet i gymnastiksalen som handler om de 120 hyppigste ord, samt spillet
Ordludo.
I Bakkerne havde vi vinterafslutning med børnene fra rød gruppe. Mathias og jeg havde
forberedt et interaktivt skuespil om Egil Mattisson og Igor Den Grusomme. Børnene fik
mulighed for at bestemme handlingen, samt fik løbende opgaver som de skulle løse. Vi fik
kakao og småkager til sidst.
Lektier til d. 21/2: Øve læsesiden s. 31.
Matematik:
Lektier til mandag d. 19/2: s. 41-46
Lektier til mandag d. 26/2: s. 47-54
Venlig hilsen Jesper og Maria

2. og 3. KLASSE (rød gruppe)
Kære forældre og børn i rød gruppe
Vinterferien står for døren. Det markerede rød gruppe, sammen med gul gruppe, i
bakkerne torsdag. Vi lavede dyrespil, og elevene blev overrasket med et interaktivt
fægteteater, hvor Jesper og jeg var klædt ud som vikinger. Eleverne skulle hjælpe deres
lærer til sejr ved at finde ting i naturen, lave bogstaver og give gode råd til, hvad vikingerne
kunne gøre i stedet for at slås. Bagefter drak vi kakao og spiste småkager, inden vi vendte
hjem igen. En hyggelig vinterafslutning.
I denne uge har vi også afsluttet vores eventyrforløb. Det gjorde vi bl.a. med en
spørgsmålsjagt, hvor eleverne skulle finde spørgsmål om eventyr, som de skulle besvare.
Derudover har vi skrevet, læst, og har lavet hente-diktat.
I engelsk har vi gennemgået hverdagsord, arbejdet med at høre/læse engelsk via små
film, og har lavet små opgaver på engelsk.
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Efter vinterferien fortsætter vi med fokus på læsning og stavning.
Lektie i ferien:
Læse den bog de har fundet på biblioteket (til tirsdag).
Matematik:
Lektier til mandag d. 19/2: 2. klasse s. 41-26, 3. klasse 37-42
Lektie til mandag d. 26/2: 2.: s.47-55 , 3.: s. 43-50
I ønskes en rigtig dejlig vinterferie.
Mvh. Mathias og Maria

4. og 5. KLASSE (blå gruppe)
Kære forældre og børn i blå gruppe
Alle har fremlagt i denne uge, og sikken de kan. Flere havde lavet ting som kom bag på
mig, og flere har overgået sig selv. Enkelte har efterfølgende erkendt at de måske ikke har
brugt deres tid optimalt, men der er jo første gang de prøver den her form for arbejde, så
der må gerne være plads til forbedring. Alle får en skriftlig kommentar med mine og
kammeraternes råd og ideer. Efter vinterferien laver vi en udstilling i Aulaen med
projekterne.
I matematik er der arbejdet med tekstopgaver for at alle kan lære hvad man gør ved
sådanne størrelser. Husk der er hjemmeregning til mandag efter vinterferien. Hvis jeres
børn snakker om skemaændringer i matematik og idræt er det sandt, idet vi prøver at
frigive mig nogle timer til kontoret så længe Jørgen er væk. I får nærmere besked i
begyndelsen af uge 8.
I denne uge har vi i engelsk arbejdet videre med lande. Der har været fokus på, hvordan
man snakke om sit land. Derfor har vi brugt tid på, at eleverne skulle snakke med
hinanden om enten Danmark eller et andet land de kender godt.
I musik har vi arbejdet med genren ”pop”. Vi har hørt musik med Michael Jackson. I
madpakketiden har jeg fortalt om Micheal Jacksons liv og musik, ligesom eleverne tidligere
har hørt om Mozart, Beethoven, og Elvis. Derudover har vi for første gang sammen forsøgt
os med samspil. Det vil vi fortsætte med at øve os i efter ferien.
I ønskes en god weekend.
Hilsen Christine og Mathias
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6. og 7. KLASSE (grøn gruppe)
Kære forældre og børn i grøn gruppe
I dansk har vi arbejdet med opgaverne om ordsprog og talemåder, hvor vores fokus især
har været på betydningen og brugen af billedsprog.
Vi er også så småt startet op på et forløb om sprog og væremåde, som handler om det
sprog og de væremåder, som eleverne påvirkes af gennem medierne, og hvordan de
finder deres ståsted i det.
Lektien til torsdag d.22.02.18 er en skriftlig opgave, hvor eleverne skal skrive en lille
historie, der har samme budskab som et selvvalgt ordsprog eller indeholder 5 forskellige
talemåder. Opgaven er udleveret sammen med opgaverne om ordsprog og talemåder.
Matematik
Vi afslutter emnet algebra og ligninger. Næste emne vi tager hul på er geometriske
tegninger
Lektierne til tirsdag d. 20/2: 6. klasse: s. 104-105 7. klasse: s. 66-72
Husk hjemmeregning til mandag d. 19/2
I fysik/kemi er vi arbejder vi med temaet vand. Vi lavede forsøg med at filtrere vand.
Mvh. Annika, og Maria

SFO:
Kære forældre og børn
Husk vi holder fastelavn mandag efter ferien. Vi starter kl. 13.30. Forældre er meget
velkomne.
I denne uge sender vi også brev rundt med svømning.
Vi lavede snobrød over bål og legede ude i det skønne solskinsvejr torsdag. Resten af
ugen har stået på leg og besøg i gymnastiksal.
Fredagsmad
Uge 8: Cornelia og Vitus
Uge 9: Johannes og Leif
Rigtig god weekend og ferie
Hilsen Frederik, Jørgen, Sofie, Jytte og Janni

