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UGEBREV nr. 27 uge 11

Årgang 9

Kære forældre
Tak til de forældre der brugte tid i sidste weekend på at montere skydeskiver i vores
toiletter. Vi håber og tror på at vi ikke skal bruge krudt på mindre lækre toiletter mere.
Vi har desværre ikke modtaget tilsagn om mystiske ting til rollespillet endnu. Bare kom og
spørg om vi kan bruge underlige ting.
Vedhæftet dette ugebrev er en invitation til deltagelse i en hel dag på Magiskolen Brogg på
det gamle posthus i Ryomgård. Det er de folk som også kommer og er med i vores
rollespilsuger og i selve skolefesten der står bag arrangementet.
Husk at det er tirsdag der er Bedsteforældredag i SFO. Der er forberedt nogle hyggelige
aktiviteter til børn og bedsteforældre, og selvfølgelig bager Jytte lækre boller til kaffen. Vi
glæder os til en hyggelig eftermiddag.
Hvis I ønsker at se Blå gruppes billeder udstillet i Kunst og Kage i Ryomgård er det ved at
være sidste chance.
God weekend
Lærerne
Kære Forældre
Friskolen har en pedelgruppe bestående af forældre, som varetager løse opgaver, græs
slåning og sne/saltning om vinteren.
Pedelgruppen skal bruge 2 forældre mere, som vil hjælpe til med at varetage de opgaver.
Man bliver fritaget for, at skal gøre rent på skolen de 3 gange om året.
Man bliver sat sammen med en makker og hvis man begge slår græs sammen, skal man
påregne, at bruge ca. 4.5 time pr. gang ca.6 gange fra ca. juni til september/oktober på
både skolen og i børnehaven
Saltning/snerydning skal ske inden børnehave/ skolen åbner.
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Hvis man er interesseret i at vide mere,eller gerne vil melde sig kan man kontakte
pedelansvarlig i bestyrelsen: Ulla Johannesen på tlf. 26707245
Vi mangler 2-3 forældre, som vil hjælpe med loftet i naturfags lokalet.
Vi starter op onsdag den 17.4 om eftermiddagen og igen den 18.4
( skærtorsdag) man kan kontakte Ulla ( Casper J ) eller Frej ( William/Benjamin)
Hilsen Pedeludvalget
Kalender
Marts
19.

Bedsteforældredag i SFO/klub

28.

Bestyrelsesmøde

April
6.

Arbejdsdag på skolen

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.
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Håber dette er til at forstå ellers kontakt Kirstine eller Jytte.
Uge 12: SFO: Franciska Skole: Mingus Gymnastik: William/Benjamin
Uge 13: SFO: Gabriel Skole: Emma Gymnastikdelen: Saron
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.
Tak for ugen der gik :)
Vi begynder mere og mere at lære at læse små ord på 2 og 3 bogstaver.
Vi øver på dette via læsning i ordbankospil, små bøger, på tavlen og i diverse opgaver.
Og flere af børnene virker nysgerrige på dette område. Flere fortæller også at de er flittige
til at læse i de små bøger hjemme sammen med jer. Det lyder godt og tak til I forældre for
at hjælpe med indsatsen.
Ellers har vi haft en dejlig uge med masser af dansk og-matematikopgaver,
massagesange, diverse spil fx vendespil, ordspil, gyserkælderspil, robotspil og engelsk
bankospil.
I gymnastik lærte vi at spille antonius og på udeliv legede vi frugtsalat på engelsk.
Husk forsat 5-10 minutters læsning hver dag.
Husk spidsede blyanter.
Husk biblioteksbøger mandag.
Rigtig god weekend
Hilsen Gunhild

1. og 2. KLASSE (Gul gruppe)
Kære forældre og børn i Gul gruppe
Dansk, Engelsk, Vidensfag, Idræt:
Mandag startede med fortællinger fra weekenden samt engelsk. Vi så små klip fra
Gruffalo-filmen på engelsk og snakkede om dyrene. Herefter så vi et afsnit med Wizadora,
og snakkede lidt om “his og her”.
Tirsdag i fællestimen arbejdede vi med 120-ord og hørte lidt mere om Lille Virgil.
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I Bakkerne handlede det om oplysningstiden. Nøgleordene var fæstebonde, stavnsbånd
og teaterhuse, hvor det sidste begynder at blive populært i 1700-tallet. Børnene blev sat i
små grupper, og så skulle de ellers skabe et lille dukketeater med dukker som jeg havde
lånt. Disse fremviste de på skift, da vi spiste madpakker på skolen.
Læsehold 1:
Vi arbejdede med side 15 i Stavevejen. Herefter havde vi en Ord-hente opgave, hvor 16
ord fra “Mis med de blå øjne” var hængt op ude på gangen. Man skulle gå ud og læse et
ord, måske stave det på vejen tilbage til sin plads og så skrive det. Herefter var der
læsning og arbejde selv. Onsdag samlede vi op på ordene fra tirsdag, og herefter var der
læsning og arbejde videre i mappen.
Læsehold 2
Vi har arbejdet med lyd og stavetræning igennem opgaver og andre aktiviteter. Derudover
laver vi fortsat hentediktater, hvor vi slutter af med at alle på holdet staver til et et af
ordene, samt skriver det på tavlen.
Derudover havde jeg et kunstprojekt med. Det var alfabetets bogstaver udarbejdet som
små kunstobjekter lavet af en amerikansk kunstner. Anna og Laurits stod for at præsentere
det for de andre i klassen, som fik mulighed for at se det i små grupper. De fik også
forklaret hvorfor æ ø å mangler, og om amerikanere og englændere har det samme alfabet
som vi har.
Idræt
Vi er begyndt på et forløb om håndbold. Her i starten vil vi øve boldkontrol og dribling, og
senere vil vi begynde at spille kampe. Når vejret vender, vil vi også spille udenfor, da det er
god øvelse ift. Den turnering de skal til i næste skoleår, hvor de skal spille på store baner..
Der er bestilt nye bolde til formålet.
Venlig hilsen Vinni og Jesper
Matematik:
Vi er gået i gang med emnet klokken. I denne uge har vi lavet vores eget ud, samt arbejdet
med timer og min. I 2. klassebogen springer vi lige et emne frem i bogen. Vi vender tilbage
til det vi har sprunget over senere :)
Lektie til jer forældre: I må meget gerne træne klokken hjemme også, både på digital og
viser ur :D
Lektie til mandag: 1. klasse: s. 59, 60, 61
2. klasse: s. 71, 72, 73
Mvh. Maria

3. og 4. KLASSE (Blå gruppe)
Kære forældre og børn i Blå gruppe
Dansk, Matematik, Vidensfag:
Arbejdet med Hodja fra Pjort er kommet rigtigt fint fra start. Det at læse en samlet bog er
altså ret godt.
Husk at tælle læselektien med i de ti daglige læsesider.
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Vi er kommet i gang med statistik – og skal de næste uger lave statistik over alverdens
ting vi kan finde på. I forbindelse med det snakker vi om åbne og lukkede undersøgelser,
og unøjagtigheder og hvordan man kan forme en statistisk undersøgelse så den viser det
svar man gerne vil have ud af den.
Der er hjemmeregning til mandag
God weekend
Christine og Karin
Engelsk
Fredag arbejder vi med side 25 i Task book, som er en repetitionsside til kapitlet om
animals. Herefter arbjeder vi med ordene fra kapitlet og Let's do it.
Hilsen Vinni
Musik og Idræt
I billedkunst lavede vi en tegneleg og arbejdede med at lave vores fabeldyr færdige i ler.
Dette fortsætter vi med i næste uge.
I idræt har vi spillet håndbold. Det fortsætter vi også med i næste uge.
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 vores avisprojekt. Vi har fået oprettet vores
redaktion, eleverne har arbejdet med deres første artikel, har interviewet, og har lavet
research. Vi fortsætter med projektet i næste uge.
I engelsk har vi ses engelsk kortfilm, læst og snakket om helte, og eleverne har arbejdet
videre på deres heltevideoer.
I vidensfag fortsatte vi på vores forløb om teknologi, raketter og opfindelser. Vi læste om
raketter, afprøvede nogle af elevernes hjemmelavede raketter og så film om en ung mand
som bliver en stor raketbygger. Eleverne må i løbet af næste uge meget gerne tage
materialer med op på skolen, som kan bruges til at bygge raketter, vindmøller, vandmøller
mm.
I musik afsluttede vi vores arbejde med filmmusik. Vi lavede en koncert sammen hele
klassen. I næste uge begynder vi at arbejde med at skrive en lille musical.
Lektier:
Der er ikke nogle specifikke lektier. Kun fri læsning og gerne i avis.
I ønskes en rigtig dejlig weekend.
De bedste hilsner,
Mathias.

Midtdjurs Friskole, Ramtenvej 14D, 8581 Nimtofte.
E-mail: mdsf@midtdjursfriskole.dk Skole: 86398137 SFO: 86398044

Matematik:
Vi har i denne uge repeteret statistikemnet. Vi starter op på nyt emne i næste uge.
Lektie multibogen:

Ingen lektier i multibogen i denne uge.

5. klasse: s.
6. klasse: s.
OBS!!
Hjemmeregninger afleveres mandag!!
Idræt:
Vejret er ved at blive så godt, at vi kan begynde at være ude nogle dage. Det kommer dog
helt an på vejret på dagen. Men Giv evt. både tøj med til indendørs og udendørs idræt!!!
Mvh. Maria
Tysk
Vi arbejder videre med Gefühle und Gedichte. Vi har lavet opgaverne i Übungsbuch, og
tager fredag repetitionsopgaver, der passer til.
Hilsen Vinni
Vidensfag
Vi har indtil nu været omkring mødet mellem germanere og romere, og senest
europæernes møde med aztekerne. Bogen har, som jeg tidligere har gjort rede for,
kulturmøder som tema, og hvordan disse kan ændre mennesker og samfund.
Nu vender vi blikket hjemad, og vil i det næste stykke tid arbejder med Danmark i 16001700 tallet, da de første hollændere, huguenotter og tyskere kommer til landet. Vi vil
undersøge hvad de kommer fra, hvordan det danske samfund så ud på det tidspunkt,
samt hvordan disse menneskers traditioner og kulturelle baggrund får indvirkning på det
danske.
Bogen og de ugentlige lektier i denne danner fortsat udgangspunkt for
undervisningen.
Hilsen Jesper

7. og 8. KLASSE (turkis gruppe)
Kære forældre og børn
I dansk har eleverne arbejdet med opgaver til ”Den sidste henrettelse”, og de har desuden
læst en række tekster om Jesper Wung-Sung, som de skulle bruge til at lave en
forfatterbiografi af ham.
Som fælles arbejde med nogle af personerne i bogen, har vi haft ”Den varme stol”, hvor
eleverne på skift har spillet rollen som en person fra bogen og har skullet svare på
spørgsmål, som de andre har stillet.
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Lektien den næste uge er fortsat at have læst lektien i ”Den sidste henrettelse”.
Hilsen Annika
Matematik
I denne uge har vi haft fokus på nogle af de problemløsningsopgaver der har været for
som lektie de sidste par uge. Da det er nogle nye regnemetoder og emner de har skulle
lave.
Lektier til tirsdag:

7.: ingen lektier i multi
8.:

Hjemmeregning og problemløsning afleveres mandag
Naturfag
Vi arbejder med urbanisering, industrialisering og fremskridt. Vi har talt om hvordan
storbyer er opstået og vi har været lidt inde omkring hvordan vi kan skåne miljøet i disse
byer.
Mvh. Maria

Kulturfag
I mandags skulle vi arbejde med de billeder, som vi var ude og tage i fredags. Det var 6
billeder af steder i og omkring skolen, som enten kunne give udtryk for kerneværdier i
Romantikken eller ej. De blev arrangeret, og vi diskuterede perioden og
samfundsudviklingen.
Derudover arbejdede vi med tidslinjer. Vi har allerede bevæget os fra den tidlige
middelalder til 1800-tallet, så det er vigtigt, at de får skabt et overblik over perioderne.
Dette gik timen onsdag også med.
Fredag skulle de vælge en af perioderne og herunder udvælge et emne, som de ville
undersøge og fortælle om.
Venlig hilsen
Jesper
Engelsk
Vi er begyndt på kapitlet Ladz, hvor vi har haft intro om World of Warcraft. Næste uge
tager vi the Ballerina Boy, også kendt som Billy Elliot.
Tysk:
Vi har arbejdet videre med Rejse-emnet, og eleverne er i gang med dramatisereinger,
rollespil, tegneserier og lignende for at samle op på de lærte ord og vendinger.
Hilsen Vinni
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SFO:
Kære forældre og børn
Vi har i denne uge gjort klar til bedsteforældredag, så husk endelig at invitere dem :)
3. klasse må nu komme ned i klubben og de har også flyttet deres garderobe der ned. Nu
er der ikke længe til, at der kommer 15 nye børn i Tidlig SFO, det glæder vi os meget til.
Fredagsmad
Uge 11: SFO
Uge 12: Anita
Rigtig god weekend
Hilsen Frederik, Jørgen, Sofie, Jytte og Janni

