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UGEBREV nr. 25 uge 9

Årgang 9

Kære forældre
I denne uge har vejret kaldt de søde børn udenfor og nyde solen. Vi vil bede jer tage en
snak hjemme om hvor lidt tøj man må have på udenfor. Det er en umulig opgave at sørge
for alles jakker etc. Vi påtaler dog stadig elever der mener undertrøjer eller bar mave er ok.
Hvis I støder på en annonce om en ny skoleleder til skolen, er det fordi bestyrelsen har sat
den i div. medier nu så vi kan finde den rette person til at tage over efter Jørgen. Christine
går på efterløn om 1½ år så derfor søges en ny.
Husk arbejdsdag 6. april
Hilsen fra lærerne

Kalender
Marts
4.

Fastelavnsfest i SFO/klub og kaffedag

7.

Bankospil støtteforeningen

19.

Bedsteforældredag i SFO/klub

28.

Bestyrelsesmøde

April
6.

Arbejdsdag på skolen
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8. - 12.

Turkis i praktik

10.

Generalforsamling Skolen og Støtteforeningen
med fællesspisning

11.

Lærerne på VIA og Skolebogmesse

12.

Skolernes sangdag

15. - 19.

Påskeferie SFO lukket

30.

Fotografering

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 10: SFO: William/Benjamin Skole: Oliver D., Gymnastik: Nicolai W.
Uge 11: Det hele Johannes/Leif
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

0.KLASSE (Lilla gruppe)
Kære forældre og børn i lilla gruppe.
Velkommen tilbage fra vinterferie.
Tak for en dejlig uge, hvor vi tillige har nydt det skønne solskinsvejr.
Fredag startede Simon i klassen. Simon skal være i klassen hver dag den næste stykke tid
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– og fredag gik vi sammen med Simon ud i Bakkerne dels for at vise ham området – men
også fordi vi nu begynder at gå i Bakkerne igen om fredagen, da vi således er to voksne
på klassen om fredagen.
Onsdag kom børnene i nye værkstedshold. Pigerne lavede mad sammen med mig og
drengene var hos Mathias, hvor de arbejder med universet / rummet.
I vidensfag hørte vi om ræven, som vi dernæst tegnede og skrev om.
Ellers er ugen gået med arbejde i vores dansk og matematikbøger, sang, stopdans , skak ,
diverse spil i klassen, gymnastik. mm.
Husk at tjekke jeres barns penalhus – det er vigtigt at der er blyanter. !!!!!!!!!
Hilsen Gunhild

1. og 2. KLASSE (Gul gruppe)
Kære forældre og børn i Gul gruppe
Dansk, Engelsk, Vidensfag, Idræt:
Vi har snakket om weekendens begivenheder og hørt resten af historien om The Gruffalo.
Næste mandag er der alternativt skema, så det bliver først om tirsdagen i fællestimen, at vi
samler op på det.
I fællestimen har vi arbejdet med 120 ord.
I vidensfag var vi kommet til slutningen af 1600-tallet, altså ældre enevælde. Jeg havde te
og aviser med i undervisningen, da dette begynder at blive udbredt og moderne.
Derudover havde jeg fine duge med. Jeg legede tjener for børnene på første række i
klassen. De fik serveret te af deres lærer, imens han fortalte om hvordan samfundet så ud
og hvor mange fattige der var i forhold til rige. Alle fik selvfølgelig te, men ikke alle fik det
serveret.
Derudover handlede det om Ole Rømer og hans betydning for videnskaben. Han blev
verdenskendt igennem hans arbejde. I Bakkerne havde jeg derfor en række
måleinstrumenter med: en metertæller, vægte, linealer osv. Børnene skulle udvælge
afstande og genstande og måle/veje disse og skrive/tegne resultaterne ned på
arbejdspapirer, som jeg havde lavet. Herigennem fik vi også talt om mil og milepæle, og at
veje i pund, med lodder.
Læsehold 1: Vi har læst færdig i Mis med de blå øjne og lavet opgaver til. Eleverne har
lånt bogen med hjem, så I kan læse den en gang sammen hjemme. Nogen har brug for
mere hjælp end andre, det må I vurdere. De har ikke øvet teksten, men arbejdet med
indhold og ord.
Læsehold 2
Jeg fortsætter med at læse med børnene på skift. Imens sidder de andre og laver opgaver.
Vi har lavet hentediktat udenfor, øvet håndskrivning og brugt Ipads til at tage billeder af
navneord og udsagnsord på skolen.
Venlig hilsen Vinni og Jesper
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Matematik:
Vi fortsætter vores gode arbejde med Multibogen :)
Lektie til mandag: 1. klasse: s. 45, 46, 48, 49, 51, 52, 54
2. klasse: s. 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52
Jeg er på kursus i næste uge – det vil være Janni der står for undervisningen :)
Mvh. Maria

3. og 4. KLASSE (Blå gruppe)
Kære forældre og børn i Blå gruppe
Dansk, Matematik, Vidensfag:
I denne uge er de begyndt med faglig læsning og læser i klassen. Alle har en anden bog
de skal læse 10 daglige sider i.
I matematik er vi ved at afslutte arbejdet med vinkler, og så kommer geometrien til at holde
en pause, mens vi kaster os over statistikken.
10 monkeys kan der arbejdes frit i frem til påske, og heroppe bruger vi det når der er tid til
overs. Alle virker begejstrede over at arbejde i appen.
God weekend
Christine og Karin
Engelsk
Da jeg har været på kursus onsdag til fredag har eleverne haft Sofie til engelsk. De har
arbejdet videre i deres Let's do it. Efter 10-pausen har de igen været til Taekwondo.
Hilsen Vinni
Musik og Idræt
I billedkunst arbejdede vi videre med fabeldyr. Vi tegnede vores egne fabeldyr og enkelte
nåede at gå i gang med at forme dem i ler. Dette fortsætter vi med i næste uge.
I idræt har vi fægtet. Vi lavede en stor fægteturnering, hvor eleverne kæmpede bravt. I
næste uge begynder vi på et kort håndboldforløb.
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 aviser og avisartikler. Vi har læst i forskellige
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aviser, præsenteret interessante artikler, interviewet hinanden og skrevet vores egne små
artikler. Vi arbejder altså effektivt hen imod at blive klar til at lave vores egen avis.
I engelsk i denne uge har vi oversat, læst højt, diskuteret på baggrund af en kortfilm vi har
set, og så har vi arbejdet på at lave små engelske heltevideoer.
I vidensfag afsluttede vi vores evolutionsforløb. Det sluttede med at eleverne skulle
præsentere evolutionsteorien med små ”beviser” og eksempler de kunne finde i naturen. I
næste uge begynder vi et forløb om teknologi og raketter.
I musik arbejdede videre med filmmusik. Det fortsætter vi med i næste uge.
Lektier:
Tirsdag:
grammatik s. 23+30+35
Onsdag:
Engelsk, Pitstop, læs s. 82 om ”Animal heroes”
Torsdag:
Engelsk ark s. 2 oversættes.
I ønskes en rigtig dejlig weekend.
De bedste hilsner,
Mathias.
Matematik:
Vi fortsætter arbejdet med emnet statistik.
Lektie multibogen:
5. klasse: s. 112-116 opg.: 7, 9, 10, 12 (-8), 15
6. klasse: s. 71-74 opg.: 13 (-2), 15, 20, 21, 24
OBS!!
Da jeg er på kursus i hele næste uge, er hjemmeregningen først til mandag d. 11/3 De får
dog udleveret en ny på tirsdag. Dvs. at der skal afleveres 2 stk. manden efter.
Idræt: Det er Mathias der står for idræt på mandag. De skal have idrætstøj med til både
inde og ude idræt.
Mvh. Maria
Tysk
Vi har arbejdet videre i tysk med spil i fredags, og mandag har vi arbejdet med opstart af
nyt kapitel; ”Gefühle und Gedichte”, det arbejder de videre med fredag sammen med
Sofie.
Hilsen Vinni
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7. og 8. KLASSE (turkis gruppe)
Kære forældre og børn
I dansk har vi set det sidste af dokumentaren om science fiction, perspektiveret
informationerne til ”Dødshacket”, arbejdet med afsluttende spørgsmål til bogen og arbejdet
med oplæsning med betoning af et tekststykke fra bogen.
Vi er nu begyndt at arbejde med ”Den sidste henrettelse” af Jesper Wung-Sung, hvor
eleverne inden læsningen af bogen har haft til opgave at finde informationer om den
virkelige hændelse, som bogen handler om, og vi har snakket om sammenhængen
mellem titlen og forsideillustrationen.
Denne uges lektie, som var en boganmeldelse af Dødshacket, har eleverne haft til opgave
at gennemgå for resten af klassen, hvorefter de andre elever har givet konstruktiv kritik på
indhold, layout og overholdelse af genren ”anmeldelse”.
Jeg har taget en alvorlig snak med eleverne om, at det ikke er acceptabelt at komme med
undskyldninger for ikke at have lavet lektier, og at det er deres ansvar at huske lektien og
at finde tid til at lave den, da der nogle gange er flere, som ikke har styr på deres ting.
Lektien de næste 3 uger er at læse siderne i ”Den sidste henrettelse”, som står på
en lektieoversigt, jeg har udleveret sammen med bogen. For de elever, der ikke
havde deres boganmeldelse klar til denne uge, er lektien også at have
boganmeldelsen klar til gennemgang i klassen på tirsdag.
Hilsen Annika
Matematik
7. arbejder med funktioner og sammenhænge. Mens 8. arbejder med flytninger og
mønstre
Lektier til tirsdag:

7.: 102-107 opg.: 21 (-c), 22, 27, 30, 35, 38
8.: 47-51 opg.: 18 (-b), 20 (-e), 24

Da jeg er på kursus hele næste uge skal:
Hjemmeregning og problemløsning afleveres mandag d. 11/3. Vær opmærksom på
at der skal afleveres 2 af hver!!.
Naturfag
Vi har arbejdet med lande og byer.
På mandag har de fri kl. 13.10 (timerne blev læst i temaugen i efteråret)
Onsdag skal deres fakta om lande fremlægges!!
Mvh. Maria
Kulturfag
Det har handlet om kunstudviklingen i 1500-tallet under reformationen og i renæssancen.
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Jeg har fortalt om perioderne, og vi har sammen gennemgået en række malerier, som på
hver deres måde udtrykker hvad der sker i Europa på disse tidspunkter.
Derudover har vi arbejdet med problemstillinger. De skulle i grupper finde så mange som
muligt i det læste, og disse gennemgik vi så. Herefter skulle de vælge en og undersøge
den. Disse besvarelser gennemgik vi fredag.
Venlig hilsen
Jesper
Engelsk
Mandag samlede vi op på de statements/udsagn vi havde arbejdet med sidste uge,
genhørte sangen, og lavede tilsvarende statements om Girls. Tirsdag havde jeg en del
tekniske problemer i engelsk, da eleverne lige havde fået nye pladser og ledninger kom i
vejen for mig (eller omvendt). Vi hørte også teksten om Sk8becky, som vi skal arbejde
videre med næste tirsdag. Jeg anbefaler, at man hører eller læser teksten igen hjemme,
så man kan vælge opgavetype tirsdag.
Tysk:
Tirsdagstimen gik med at lægge taktik i de nylavede grupper, inden vi gik ud i den dejlige
sol og lavede Flip-Over-stafet i 3 grupper. Torsdag har jeg givet Frederik noget materiale
de kan arbejde med, da jeg er væk på kursus.
Hilsen Vinni

SFO:
Kære forældre og børn
Vi har også i denne uge nydt det skønne vejr, vi har endda fået hængekøjerne ud,
sandkasse tingene er også blevet brugt og mooncar. Vi kæmper med at børnene ikke må
være ude uden jakke/tyk trøje og bestemt heller ikke uden sko. Det vil være fint hvis I også
lige tager en snak med dem om det, så skal vi nok holde øje med det. HUSK
fastelavnsfesten i SFO/klub er på mandag, hvor I selvfølgelig også er meget velkomne.
Der er kaffe og fastelavnsboller efter tøndeslagning.
Fredagsmad
Uge 10: Magnus
Uge 11: Mikkel/Rasmus
Rigtig god weekend
Hilsen Frederik, Jørgen, Pia, Sofie, Jytte og Janni

