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UGEBREV nr. 23 uge 6

Årgang 9

Kære forældre
Fra Bestyrelsen:
"Der er indgået en aftale mellem Midtdjurs Friskole og Jørgen Fønss Bach om, at Jørgen
Fønss Bach fratræder sin stilling på skolen. Jørgen Fønss Bach har haft sin sidste
arbejdsdag. Skolen siger tak for samarbejdet og ønsker Jørgen Fønss Bach held og lykke
fremover."
Christine Høeg Hansen fortsætter som konstitueret skoleleder for Midtdjurs Friskole og
Solbærkrogen, indtil der er fundet en ny skoleleder.
På bestyrelses vegne
Henning Just
bestyrelsesformand
Vi ser desværre flere og flere elever der lige kommer 5-7 minutter for sent om morgenen.
Rigtigt mange af dem er lokale og siger de bare var kommet for sent af sted. Kunne vi
være så heldige at det lysere vejr der er på vej, kan gøre dem lidt mere morgenfriske,
således at de kan være med fra dagens start på undervisningen?
Ellers en meget travl uge op til ferien med at få afsluttet en masse, og ikke mindst i Turkis
som har afleveret projektopgave onsdag, og fremlagt torsdag og fredag. Lærerne der har
overværet fremlæggelserne ser glade ud når de kommer inde fra Turkis, så det er nok et
fint resultat der er leveret af eleverne.
Vi opslår en stilling på skolen om en ny lærer, ikke fordi nogen holder, men vi får brug for
en lærer mere til næste år for at dække den ekstra undervisning i overbygning og
indskoling.
God vinterferie Hilsen fra lærerne
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Kalender
Februar

11. - 15.

Vinterferie, SFO åben

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 8: SFO: Emilie/Evie Skole: Vera Gymnastikdelen: Frederik R.
Uge 9: SFO: Rebecca: Skole: Saron Gymnastik: Peter
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 har arbejdet en del med rim, stavelser, lyde og bogstaver. Særlig fokus har været på
bogstaverne R og U.
Vi desuden tegnet fine store fantasirumvæsner.
Vi haft mere fokus på musik . Vi har blandt andet sunget flere sange, danset sanglege og
lært en ny sangleg, der hedder Sorte Tyr.
I vidensfag har vi gennem en længere periode haft kristendom. Nu begynder vi at læse om
og arbejde mere med dyr.
I denne uge hørte vi om mariehønen – vi har dernæst skrevet og tegnet om mariehønen.
Torsdag havde vi en skøn gymnastiktime med blandt andet forhindringsløb og tik
Husk forsat at læse med jeres børn – gerne 10 min. dagligt.
Rigtig god vinterferie.
Hilsen Gunhild

1. og 2. KLASSE (Gul gruppe)
Kære forældre og børn i Gul gruppe
Dansk, Engelsk, Vidensfag, Idræt:
Mandag har vi som sædvanligt haft weekendsnak og tegnet og fortalt om det. I engelsk
arbejdede vi igen med dyr og lavede sammenligninger, fx “an elephant is bigger than a
dog”. Herefter fortalte Vinni Taynikma 1 færdig og begyndte på en serie om Kong Neos
Løver.
I vidensfag handlede det om den største landsforræder i Danmarks historie: Corfitz Ulfeldt.
Vi talte om skamstøtter og hvordan man ser ud når man skammer sig. De kunne alle
fremvise en flot og passende position. Herefter bad jeg hele klassen om at gå ud på
skakfelterne i gården og stille sig. Det så overraskende stemningsfuldt ud, da jeg tog 3
billeder (send mig en mail hvis I vil have dem tilsendt). Herudover blev vi alle enige om, at
det er godt vi ikke selv får en skamstøtte, hver gang vi gør noget forkert….
Det handlede også om de danske kolonier, slaverne og deres forhold på skibene.
I fællestimen tirsdag arbejdede vi med de 120 ord igen, og alle elever arbejder nu godt
med opgaverne, da de kender arbejdsformen. Onsdag var vi på biblioteket, og startede
timen med at lave en “positiv liste” over hvad man gerne må på biblioteket. De er gode til
at komme med ideer til, hvad man IKKE må, så derfor prøver vi at forstærke de gode ting
som vi i fællesskab godt ved og kan.
Torsdag og fredag er anderledes på grund af Projektfremlæggelser med Turkis. Klassen
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har Janni og Frederik/Anton.
Læsehold 1: Tirsdag startede vi med at eleverne genlæste de første 3 kapitler igen fra
“Mis med de blå øjne”med makker, herefter lavede vi nye opgaver til kapitel 3. Bagefter
har vi arbejdet videre med “Læs og Lær”, hvor eleverne sammen læser og krydser af hvad
de har forstået af teksten.
Læsehold 2
Vi har i denne uge arbejdet med lydering, håndskrivning og så har vi spillet en række
forskellige brætspil der øver bogstavkendskab, udtale og skrivning.
Flere af børnene på Læsehold 2 er begyndt at spørge om hvornår de rykker op på
Læsehold 1, og til det fortalte jeg, at der ikke er flere der rykker op på Vinnis hold af den
simple grund at der ikke er plads, selvom flere på Læsehold 2 har knækket læsekoden. De
to hold forbliver derfor som de er nu.
Venlig hilsen Vinni og Jesper

Matematik:
I denne uge har vi arbejdet med matematikhjulet.
OBS!! Der er ikke lektier i Multibogen, men hvis man mangler nogle sider fra tidligere. Ville
det være en god ide at få dem lavet :)
Lektie til mandag: 1. klasse: s.
2. klasse: s.
Mvh. Maria

3. og 4. KLASSE (Blå gruppe)
Kære forældre og børn i Blå gruppe
Dansk, Matematik, Vidensfag:
Arbejdet med Emil fra Lønneberg fortsætter efter vinterferien, og derefter er det et fagligt
læsekursus som skal i gang. Gruppen så Emil fra Lønneberg torsdag og fredag.
Vinkelmålerne er blevet flittigt brugt, og kommer også i sving efter ferien. Der er
hjemmeregning til mandag efter ferien.
Da Christine forsat skal dække lederstillingen indtil en ny leder er ansat, er Karin forsat i
gruppen som hun har været siden jul.
God vinterferie
Christine og Karin
Engelsk
Vi arbejdede med ”A Birthday Pet” og lavede opgaver til. Fredag i uge 6 har de Frederik,
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da jeg er til Turkis' Projektfremlæggelser. De arbejder i Let's Do it og hvis der bliver tid, så
får de mulighed for at øve samtalerne/dialogen om teksten i Pit Stop.
Hilsen Vinni
Musik og Idræt
I billedkunst har vi færdiggjort vores projekt og gjort det klar til udstillingen i Kunst&Kage.
Det bliver sjovt og hyggeligt at se dem udstillet. Vi ser frem til at i kommer og ser
udstillingen i eftermiddag. Der vil være en præsentation af projektet, stedet og så vil der
være nogle snacks man kan nyde mens man ser på billeder.
I idræt spillede vi håndbold. Efter vinterferien står den på fægtning.
Vi ses i eftermiddag og ellers så ønskes i en rigtig dejlig ferie.
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 er blevet færdige med bogen,
har snakket om de sidste kapitler, har snakket om boget iht. gysergenren og har lavet en
boganmeldelse. Derudover har vi arbejdet med ord og kunst igennem programmet
Wordart. Efter ferien tager vi nogle uger med fokus på skrivning og stavning.
I engelsk har vi arbejdet med samtale, at lytte til engelsk, opgaver i hæftet og vi har set
noget film på engelsk.
I vidensfag er vi begyndt på et forløb om evolutionen. Vi har snakket Darwin, hans tanker,
og så har vi kigget på kranier.
I musik spillede vi ukulele. Efter ferien begynder vi at arbejde med musik og film.
I ønskes en rigtig dejlig weekend og ferie.
De bedste hilsner,
Mathias.
Matematik:
Hjemmeregningen er til mandag efter ferien.
Lektie multibogen:

Ingen multibogslektier

5. klasse: s. opg.:
6. klasse: s. opg.:
OBS!!
Aflevering af hjemmeregning mandag!!
Mvh. Maria
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Tysk
Vi har fortsat arbejdet med klokken, og fredag før ferien har de fået 2 ark om Klokken.
Dem arbejder vi med igen mandag efter vinterferien. Vi har set en tysk kortfilm, der hedder
”Bienenstich ist aus”. Vi ser kortfilm indimellem for at lytte og finde ord og udtryk vi godt
kan forstå, selvom vi ikke forstår hele samtalen. Det handler om sproglig opmærksomhed.
Vi ar lavet Quiz og byr med klokkeslæt og gennemgår opgaverne fra Übungsheft sammen.
Hilsen Vinni

7. og 8. KLASSE (turkis gruppe)
Kære forældre og børn
Matematik
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 arbejder efter ferien videre med emnet vand
Mvh. Maria
Projektopgave:
Så er projektopgaven færdig, tak for en god halvanden uge. Vi har nydt fremlæggelserne :)
Efter ferien får eleverne udtalelse og karakter.
Mvh. Jesper, Vinni og Maria

SFO:
Kære forældre og børn
I denne uge har der været gang i rørperler, klip, gymnastiksalen, sløjd og spil. Rigtig god
vinterferie til dem der har det :)
Fredagsmad
Uge 8: Karoline/Sebastian
Uge 9: Magne/Silje
Rigtig god weekend
Hilsen Frederik, Jørgen, Pia, Sofie, Jytte og Janni

