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UGEBREV nr. 27 uge 11

Årgang 8

Kære forældre
Sidste nyt om den mulige konflikt
Lockout-varslet gælder for lærerne, men ikke for pædagogerne. Det vil sige at SFO er
åben fra 6.30 – 8.00 hver dag under lockouten, og igen fra 13.10 – 17 (fredag 16.00) fra
10. april og frem til konfliktens afslutning. Der er ingen mulighed for pasning mellem 8.00
og 13.10
Tidlig SFO- børn kan forsat være her hele dagen, da det er Jannis arbejde på normale
dage.
Vi beklager den uro det giver i familierne, men også det faktum at eleverne ikke modtager
undervisning i perioden.
Vi håber stadig på en forhandlingsløsning så vi undgår konflikten.
Solbærkrogen er åben som vanligt, da personalet derovre heller ikke er lockoutet.
I uge 16 er vi så heldige at der kommer flere teaterforestillinger hertil i forbindelse med
Aprilsfestivalen som afholdes i Syddjurs kommune. Det vil betyde at vores aula er
reserveret til dette. Vi skal nok skrive ud så snart der ligger en endelig plan for
forestillingerne. Det kan betyde for nogle elever at de får fri senere end skemaet lyder.
På spilledage er tilgangen til SFO ændret så I skal ind af døren ved den lille legeplads.
Vi glæder os til at eleverne får nogle teateroplevelser, og opfordrer jer samtidig til at være
opmærksomme på, at der er over 200 forestillinger rundt i kommen i den periode som er
ganske gratis at komme ind og se. Kig nærmere på www.aprilfestival.dk
Husk at sætte kryds i kalenderen til generalforsamlingen 18. april. Der startes med
fællesspisning kl. 18 og selve generalforsamlingen er kl. 19.
Vi mangler forsat forældre til at overtage eleverne 19. april, hvor lærerne skal på CFU. Der
er hjælp til Lilla og Grøn, men de andre grupper mangler, og der kan sagtens bruges et
ekstra sæt hænder i Lilla og Grøn.
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Vi kan sagtens stadig bruge aviser – afleveres til Christine
Mange hilsner
Christine

Kirkekor
Lige en påmindelse om, at koret som tidligere skrevet skal synge med til Palmesøndags
gudstjeneste i Tøstrup kirke søndag d. 25. marts.
Gudstjenesten starter kl. 10.30, men vi mødes i kirken kl. 10.00 til opvarmning.
HUSK at vi går over til sommertid natten til d. 25. marts :-)
Vh Rikke
Kalender
Marts
20

Bedsteforældredag SFO

22

Bestyrelsesmøde

25. til 2. april

Påskeferie SFO lukket

April
3

Tidlig SFO start

18

Generalforsamling med spisning kl. 18
Generalforsamling kl. 19

27

Store bededag skole og SFO lukket

Rengøring:
Uge 12: SFO: Nicklas G. Skole: Sofie Gymnastik Frederik L.
Uge 14: Hele skolen Leif og Johannes
Med venlig hilsen
Kirstine
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Til orientering er gymnastiksalen altid lejet ud i tidsrummet fra kl. 8 til kl. 11 om lørdagen,
så derfor kan der ikke gøres rent der. Men I kan evt. begynde med biblioteket, gård
toiletter og det lille omklædningslokale.
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.
Stort velkommen til Nicolai, som var på besøg i vores klasse fredag og skal besøge os i
hele næste uge. Måske bliver han vores nye klassekammerat fremover.
Vi er glade for at få lov at lære Nicolai at kende og ser frem til et godt samarbejde med
ham og hans forældre.
I denne uge startede vi nye ”værksteder på tværs” om onsdagen. Pigerne i klassen havde
filosofi sammen med Jesper og drengene var til madlavning sammen med mig.
I vidensfag hørte vi bibelhistorien om påsken og tegnede omkring emnet.
Vi har desuden lavet flotte påskeæg ud af opvarmede perler og fjer. Nogle hænger i
klassen andre er kommet med hjem.
På udeliv var emnet også æg. Hvad er et æg – Hvad sker der , når en høne lægger æg
,hvordan udvikler ægget /kyllingen sig ?Hvilke andre dyr lægger æg og hvordan spiser vi
æg.?
Til sidst var vi på påskejagt i Bakkerne for at finde påskeæg.
Husk der er forsat bøger med hjem i tasken til læsning. Børnene læser også for hinanden i
klassen og det fungere rigtig fint.
I ønskes alle en rigtig god weekend.
Hilsen Gunhild
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1. KLASSE (gul gruppe)
Kære forældre og børn i gul gruppe
Indholdet i denne uges danskundervisning var stavning, vokaler, konsonanter og fantasi.
De skulle blandt andet bruge røde og blå legoklodser til at stave sig igennem lette og
svære ord, samt bruge klodsernes farver til at markere vokaler og konsonanter. Herudover
havde jeg eventyrbilleder med til dem, som de skulle bruge til at fortælle om. Det kom der
nogle sjove sætninger ud af, som vi arbejdede med.
Undervisningen i bakkerne blev blæst omkuld. Vi skulle egentlig have fortsat vores forløb
om optændingsteknikker og finske brændekomfurer, men det blæste for meget. Vi
forsøger igen snarest.
Matematik:
Lektier til mandag d. 1/3: s. 68-74
Lektier til Torsdag d. 5/4: s. 75-83
Venlig hilsen Jesper og Maria

2. og 3. KLASSE (rød gruppe)
Kære forældre og børn i rød gruppe
I denne uge har vi arbejdet med læsning og stavning. Vi har læst alene, sammen og har
læst små sætninger, og sjov viden, op for klassen. Vi har også lavet forskellige
stavetræningsopgaver, hvor eleverne skulle lave ord og sætninger af forskellig
sværhedsgrad.
I bakkerne afsluttede vi vores forløb om skabelsen. Denne gang havde vi om 'Big Bang',
hvor vi sammen læste og derefter lavede en opsamling på vores forløb, hvor eleverne
skulle lave et kreativt produkt, som fortalte noget om skabelsen. De kunne vælge at lave
en dans, skrive et digt/sang, lave en tegneserie eller lave figurer i ostevoks. Det blev nogle
fine små ting de fik lavet.
I engelsk har vi set og hørt engelsk, leget engelske leget, og har lavet små opgaver.
I næste uge fortsætte vi i samme tråd.
Lektier:
Til tirsdag: læs 20 min. og lav ”Klog på bog”-ark.
Til fredag: læs 20 min. og lav ”Klog på bog”-ark.
Matematik:
Lektier til mandag d. 12/3: 2. klasse s. 70-75, 3. klasse 68-75
Lektie til mandag d. 5/4: 2.: s.76-81 , 3.: s. 76-81
I ønskes en god weekend,
Med venlig hilsen
Mathias og Maria
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4. og 5. KLASSE (blå gruppe)
Kære forældre og børn i blå gruppe
Vi er kommet godt i gang med at lave grammatik. Endnu engang forundrer gruppen mig
ved, at kaste sig over opgaverne, syntes det er sjovt, og samtidig lynhurtigt få fat på hvad
det er x og o er for nogle størrelser. Alle har skrevet en lille historie, som vi sætter x og o i i
næste uge.
Den hjemmeregning de får på mandag skal først afleveres mandag 9. april, og der får de
som vanligt den næste opgave. Den kan de så hygge sig med under lockouten.
Vi sørger også for at alle får lånt bøger på biblioteket så der er passende læsestof at
hygge sig med.
Vi har endnu engang fokus på omgangstonen i gruppen. De overtræder til stadighed
hinandens grænser verbalt og med deres kropssprog. Alle havde mange gode ideer til
hvad der skal til for at det var rart at være sammen. Problemet er så til stadighed at de
ikke fornemmer at alle ikke har de samme grænser som dem selv. Den øvelse kommer vi
til at følge op på den kommende tid
I denne uge har vi i engelsk haft fokus på grammatik. Vi har arbejdet videre med 'to be' og
'to do', og vi har arbejdet med sproglige og grammatiske opgaver i deres bog ”first choice”.
I musik har vi hørt om Anne Linnet, hørt musik af Anne Linnet og sunget en af hendes
sange. Derudover har nogle komponeret på ipads, mens den sidste gruppe har været med
mig i musik, hvor vi har prøvet klaver og trommer.
Efter påsken vil vi i musik begynde et sangskrivningsforløb.
Tysk
I tysk har vi øvet bøjning af ”zu sein” i nutid og trænet navne på farver og familieroller
gennem leg.
Lektie til tirsdag d. 20/3: Fang An til og med side 16.
I ønskes en god weekend.
Hilsen Christine, Mathias, Rie og Maria

6. og 7. KLASSE (grøn gruppe)
Kære forældre og børn i grøn gruppe
I dansk har eleverne arbejdet med genstandsled og individuelle grammatikopgaver, hørt
ugens boganbefaling og trænet læsning i FrontRead.
Lektien til torsdag i næste uge er 4 sider med opgaver med genstandsled.
Engelsk
I engelsk har grøn gruppe lavet fremlæggelser om hhv. Canada, New Zealand,
Storbritannien og Australien. Vi har arbejdet med, hvordan man gør sin præsentation
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spændende at lytte til, og blandt andet valgte én af grupperne af bage New Zealands
nationalkage og dele den ud til fremlæggelsen.
Lektie til tirsdag d. 20/3: Lære de gloser, de har skrevet i deres glosehæfte, uden ad.
Tysk
I tysk har vi arbejdet med emnerne fødselsdag, frugt og dyr. Eleverne er i gang med at
lave et skuespil, der foregår i en isbutik. Nogle filmer det og andre optager det på lyd. Det
skal vi høre eller se i næste uge.
Lektie til onsdag d. 21/3 : Fang An til og med side 42.
Matematik
Lektierne til tirsdag d. 20/3: 6. klasse: s. 127-131 7. klasse: s. 161-163
Husk hjemmeregning til mandag d. 19/3
Mvh. Annika, Maria, Jesper og Rie

SFO:
Kære forældre og børn
Husk at på tirsdag holder vi bedsteforældredag. Vi glæder os meget til at tilbringe nogle
hyggelig timer med børn og bedsteforældre.
Det var skønt at se så mange forældre til kaffedag torsdag.
Vi har i denne uge lavet forskellige kreative ting og været i sløjd.
Husk at vi holder lukket de tre dage inden påske.
Fredagsmad
Uge 12: Casper J.
Uge 14: Anita og Thomas
Rigtig god weekend
Hilsen Frederik, Jørgen, Sofie, Jytte og Janni

