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UGEBREV nr. 28 uge 12

Årgang 9

Kære forældre
Sikken en hyggelig uge vi har haft, og uden alt for meget regnvand. Desværre betyder det
igen at det med at få jakker på eleverne, og få dem til at beholde dem på, næsten er et
umuligt job. Vil I være søde at tage snakken endnu engang derhjemme om hvad I syntes
er i orden?
Vi har i den samlede personalegruppe vedtaget at uanset hvor man er udenfor så skal
man have sko på – altså også i sandkasse og hængekøjer. Vi har for mange ting som kan
skade elevernes fødder der ligger rundt omkring på legepladsen, som vi ikke altid kan se
er der og få samlet ind. Ligeså betyder strømpesokker i sandkasserne også at vi får alt for
meget sand ind på gulvene som derved slides unødigt.
For at skåne vores gulve har vi som forsøg skiftet gulvsæbe. Den nye sæbe står på
vognene og er grøn. Indimellem skal der bruges noget andet sæbe som er klart, så hvis
der står klar sæbe på vognen bruger I bare det.
11.april skulle lærerne gerne på VIA/CFU og kigge nye materialer. Pt har vi fået tilsagn fra
en enkelt om at komme og hjælpe med eleverne den dag. Vi har brug for flere som har
mod på at tage en hjælpetørn på skolen den dag. Christine, Jytte og støtterne er her så I
ender ikke med at være alene om opgaven.
I SFO-opslaget er en vigtig oplysning ang. fredagsmulighederne for at spille på elektronisk
udstyr. Husk lige at læse det.
Vedhæftet er indkaldelsen til generalforsamlingen 10.april hvor støtteforeningen står for
fællesspisningen først.
God weekend
Lærerne
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Kalender
Marts
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.
Håber dette er til at forstå ellers kontakt Kirstine eller Jytte.
Uge 13: SFO: Gabriel Skole: Emma Gymnastikdelen: Saron
Uge 14: Det hele: Nicklas og Nickolaj
Med venlig hilsen
Kirstine
En opfordring til forældre der gør rent:
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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 :)
I denne uge forsatte emnet om dyr. Vi har hørt om Brunbjørnens levevis og unger.
Vi har desuden været i billedkunst for at male noget af det vi har hørt om brunbjørnen.
Vi har lavet vores egne små historier, som vi først tegnede og dernæst børneskrev om.
Onsdag snakkede vi om affald og skrald i naturen. Vi gik dernæst ud i Nimtofte by, for at
samle noget af den skrald, som folk har smidt – og vi var glade for at hjælpe med at holde
naturen ren.
Vi har arbejdet med at lave små bøger på Ipads. Børnene tog billeder og børneskrev om
billederne.
Fredag havde vi en skøn tur i Bakkerne , hvor vi blandt andet lavede en dyrequiz og
opdagede ting i naturen.
Derudover er ugen gået med opgaver i dansk og matematik, sange, lege , stopdanse,
diverse spil , leg med perler mm
Husk biblioteksbøger på mandag - mange havde glemt dem sidste gang.
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 Gruffalo-filmen på
dansk. Flere elever kommenterede på engelsk det vi hørte, men som det havde lydt
oprindeligt i den engelske version. Det rimer nemlig bedre på engelsk.
Tirsdag i fællestimen arbejdede vi med 120-ord.
I vidensfag handlede det om trekantshandel. Jeg fortalte om Danmarks rolle, samt
illustrerede på klassen hvordan det foregik. Jeg lagde et skilt med “Danmark” på Hans og
Gros bord, et skilt med “Guldkysten” på Laurits og Nicolines og et skilt med “Dansk
Vestindien” på Casper og Gaias bord. Derudover havde jeg sukker, et horn og noget stof
med “guld” på. Disse varer blev lastet på et legetøjsskib og sejlet rundt. Til sidst skulle
børnene spille et interaktivt spil om trekantshandlen på Ipad med deres sidemand.
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Vi var ikke i Bakkerne i denne uge. I stedet var vi ude på den store boldbane hvor vi med
reb, æblejuice, sukker m. m. sammen skulle lave en trekantshandel. Der blev udnævnt
stationsansvarlige, som med skiltene skulle være de tre områder. Nogle skulle styre
sejlruterne med rebene, og nogle skulle så forsøge at transportere varerne fra station til
station. De blev bundet løst til rebet, og så skulle de ellers forsigtigt bevæge sig fra station
til station: æblejuice som var alkohol fra Europa, horn som var elfenben fra Afrika, og
sukker i plastikkrus fra Vestindien til Danmark. Det var altså ligeså meget en
samarbejdsøvelse, som det var et indblik i trekantshandlen. De klarede det rigtig fint.
Torsdag har hele klassen været ude at samle affald sammen. Efter madpakker har vi lige
kort snakket om, hvor lang tid naturen er om at nedbryde de forskellige typer
Læsehold 1:
Vi arbejdede med side 16 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. Vi nåede kun 10 af
ordene da Stavevejen var længere end forventet. Vi nåede kun 5 minutter arbejde selv.
Torsdag i sidste time havde vi igen holddeling, hvor vi begyndte på side 17. Den laver vi
færdig på tirsdag i holdtimen.
Læsehold 2
Vi har arbejdet videre med håndskrivning. Herudover har vi lavet læs og forstår opgaver.
Torsdag var nogle af børnene oppe ved tavlen på skift for at læse for de andre. Det var
første gang vi prøvede det, og det gik rigtig fint. Det er god læsetræning, men også øvelse
i at stå foran andre og præsentere noget.
Og så er det i næste uge, at Kathrine starter i praktik. Det bliver rigtigt spændende.
Venlig hilsen Vinni og Jesper
Matematik:
Vi er godt i gang med klokkearbejdet. I denne uge har vi øvet at aflæse ure, vi har lavet
sider i multibogen og arbejdet med ekstraark. Fredag var vi i gymnastiksalen og lavede
klokkestafet.
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. 62, 63, 64
2. klasse: s. 74, 75, 78
Mvh. Maria

3. og 4. KLASSE (Blå gruppe)
Kære forældre og børn i Blå gruppe
Dansk, Matematik, Vidensfag:
Hvis jeres børn fortæller at Emma fra Grøn gruppe kommer ind for at gå i Blå gruppe, er
det ganske rigtigt. Emma er sidste pige derinde efter at en anden elev flytter skole. Emma
er meget sammen med nogle af pigerne fra Blå så det var helt naturligt at hun nu kommer
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til at følges med dem. Emma går forsat på 5. klassetrin.
Husk at udfylde sedlen som vi skal bruge til statistikundervisningen i næste uge.
Husk forsat at få kvitteret på læsekortet til Hodja når I har læst hjemme.
Gruppen har samlet affald mandag i udeskoletimerne. Det blev til en masse affald og snk
om hvorfor der mon lå så meget som nogen bare havde smidt uden tanke for hvem der
skal rydde det op igen.
Vi har haft en snak om hvad der er tilladt og ikke tilladt at dele på nettet og hvad man
passe på at dele selv. I skal måske også følge op på det hjemme
God weekend
Christine og Karin
Engelsk
Vi starter på næste kapitel ”The Wild West”
Hilsen Vinni
Musik og Idræt
I billedkunst har vi lavet videre på fabeldyr i ler. De skal brændes i næste uge, når de er
tørre. I næste uge skal vi male.
I idræt har vi spillet håndbold. Det fortsætter vi med i næste uge.
Obs. Fra på tirsdag og tre uger frem vil en praktikant følge mine timer i klassen.
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 videre med vores avisprojekt. Vi har læst i aviser, set
nyheder,, og har skrevet på artiklerne. Dette fortsætter vi med i næste uge.
I engelsk har vi arbejdet med at læse, høre, forstå og genfortælle på engelsk. Derudover
har vi lavet heltefilm og et translate-run.
I vidensfag har vi samlet skrald. Det er den store skraldeuge, så vi tog et godt stykke i
retning af Ryomgård. I næste uge går vi tilbage til rakettemaet.
I musik arbejdede vi med sammenhængen mellem musik, følelser og farver. Vi hørte
klassisk musik og tegnede til det. Dette fortsætter vi med i næste uge.
Jeg vil også lige fortælle at eleverne i grøn er blevet orienteret om, at Oliver D. har fået en
autisme diagnose. For at gøre det lidt nemmere at forstå, hvorfor Oliver i visse situationer
reagerer anderledes eller på en anden måde end forventet, har vi sammen set et par små
videoklip, som bl.a. viser, hvor svært det kan være for et barn med autisme at være i et
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klasseværelse, når der er meget uro og sker en masse uforudsete ting.
Til sidst vil jeg også lige nævne, at det er fra næste uge at grøn får en praktikant på besøg,
som skal være med i de fleste timer indtil påske.
Lektier:
Læse, gerne i avis.
I ønskes en rigtig dejlig weekend.
De bedste hilsner,
Mathias.
Matematik:
Vi har i denne uge taget hul på et emne om rumfang og rumlige figurer. Vi har gennemgået
hvad rumfang er, hvordan man regner det på kasser/kuber og så har vi talt om polyeder.
Lektie multibogen:
5. klasse: s. 123-125 opg.: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9
6. klasse: s. 81-83 opg.: 1, 2, 3, 4, 5
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
Alle elever har lavet deres eget Elfchen digt. Disse hænger i klassen på bageste væg. Vi
starter på nyt emne om tøj.
Hilsen Vinni
Vidensfag
Hilsen Jesper

7. og 8. KLASSE (turkis gruppe)
Kære forældre og børn
I dansk har eleverne arbejdet med opgaver til ”Den sidste henrettelse”, og vi har
gennemgået forfatterbiografierne, som de lavede om Jesper Wung-Sung.
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Eleverne har også arbejdet med forskellige grammatikopgaver i deres danskbøger.
Lektien til næste fredag er 15 minutters træning af retstavning om dagen på gyldendals
danskportal. Opgaverne ligger under fanen ”Træning”, og de vælger selv, hvilke områder
inden for retstavning, de vil træne.
Hilsen Annika
Matematik
Vi arbejder den næste tid med geometrisk tegning og rumfang.
Lektier til tirsdag:

7.: 114-119 opg.: 1 (-c), 2 (-b), 4, 7, 11
8.: 138-143 opg.: 1, 3, 5, 6

Hjemmeregning og problemløsning afleveres mandag
Naturfag
Vi arbejder stadig med urbanisering og storbyer.
Mvh. Maria
Kulturfag
I mandags fortalte jeg om enevælden og den danske grundlov. Sidstnævnte havde jeg
medbragt et eksemplar af, så børnene havde mulighed for, at se hvordan den ser ud i dag.
Herudover fortalte jeg om kongeloven, konstitutionelt monarki og hvad det betyder når
magt er indskrænket.
Onsdag tog vi en pause fra historiefaget og kunst, idet vi arbejdede med avisartikler, og
fredag repeterede vi mandagens undervisning og bearbejdede lektierne.
I næste uge starter Kathrine i praktik på skolen. Hendes undervisning vil handle om den
ideelle skole. Hun vil undervise i medbestemmelse, så undervisningen vil have
samfundsfaglig karakter. Det bliver rigtig spændende.
Venlig hilsen
Jesper
Engelsk
Vi er startet på the Ballerina Boy, også kendt som Billy Elliot. Vi har haft lytteøvelser og
lavet forøvelser til at vi kan gå i gang med filmen mandag. Filmen bliver vist på engelsk
med danske undertekster. Ind imellem holder vi pauser, hvis det bliver nødvendigt for
forståelsen.
Tysk:
Tirsdag arbejdede vi med repetition om Rejseemnet. Disse ark arbejdede vi med torsdag,
hvor vi også havde 10 små tekster, hvor vi skulle vurdere om de var sande eller falske.
Hilsen Vinni
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SFO:
Kære forældre og børn
Allerførst skal der lyde et kæmpe tak til alle bedsteforældre, som kiggede forbi i tirsdags.
Det var en rigtig hyggelig dag med glade børn.
Vi har besluttet at fra efter påske til engang efter sommerferien holder iPad og lignede
spillemaskiner pause fra SFO om fredagen. Så fredag den 12/4 er sidste spilledag i denne
omgang. Vi skal nok melde ud når det igen er tilladt med spillemaskiner om fredagen.
Klubben har stadig deres egne regler vedr. spil.
Børnene fra 3. klasse har allerede nu fået lov at være i klubben. De nyder at være nogle af
de store.
Klub:
Torsdag den 4/4 er der tur til Kraftværket i Kolind. Der er afgang fra skolen med bussen kl.
14. Børnene skal være hentet senest kl. 17.00
Prisen er 20 kr. for indgang. Medbring gerne eget løbehjul eller lignede ellers koster det
yderligere 20 kr. i leje.
Tilmelding til Jørgen senest 29/3. Der bedes betalt ved tilmelding.
Rigtig god weekend
Fredagsmad
Uge 12: Anita
Uge 13: Cornelia/Vitus
Rigtig god weekend
Hilsen Frederik, Jørgen, Sofie, Jytte og Janni

