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UGEBREV nr. 29 uge 13

Årgang 9

Kære forældre
Som I måske har hørt fra jeres unger, har vi to praktikanter Ditte og Katrine som skal være
her indtil påske. Velkommen til jer – vi håber I får noget ud af at være her.
På mandag starter Silvano i arbejdsprøvning nogle timer om ugen. Han skal hjælpe med
lidt let pedelarbejde til en start,
Desværre er der opstået en udfordring for os, idet flere forældre er begyndt at sætte børn
af på tilkørslen fra Ramtenvej. Det er en redningsvej hvilket betyder at der ikke må
standses der. Vær sød at køre ind på parkeringspladserne selvom det bare er en
afsætning af et enkelt barn, så hvis uheldet er ude, holder I ikke i vejen for
redningskøretøjerne.
Husk der er arbejdsdag 6.april og generalforsamling 10.april – tilmelding til spisning inden
genralforsamlingen skal ske inden 2. april. Vedhæftet et lille skriv om arbejdsdagen.
Alle elever fra skolen har været ude at samle skrald i lokalområdet. Det er utroligt hvor
meget der kan samles i løbet af kort tid. Stor ros til alle elever for deres indsats.
God weekend
Lærerne
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Forhøjet forældrebetaling fra og med august 2019
I forbindelse med budgetlægningen for 2019 har skolebestyrelsen besluttet at hæve
forældrebetalingen til skolen fra og med august 2019 med 100 kr. pr. måned til 1.146 kr. for
0. - 3. klasse og 1.355 kr. for 4. - 9. klasse.
Juli måned holdes stadig betalingsfri.
Det er halvandet år siden at forældrebetalingen sidst blev sat op og fra og med august
2020 hæves forældrebetalingen til skolen og til SFO/klub fast årligt med 2% for at vi kan
følge med den almindelige prisudvikling.
Sammenlignet med de andre friskoler på Djursland ligger vores forældrebetaling stadig
lavt.
Det er skolebestyrelsens vurdering at vi ikke har behov for at hæve forældrebetalingen
yderligere end med de 2% årligt i fremtiden.
Bestyrelsen indleder en drøftelse af, om der er behov for separat indbetaling til opsparing
til studieture i de store klasser.
Bestyrelsen
Kalender
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

Maj
2.

Bestyrelsesmøde

7.

Kaffedag i SFO

17.

Store bededag skole og SFO lukket
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24.

Prins Frederiks cup SFO på Thorsagerskole 2. og 3. kl.

27. til 29.

Lejrskole Tidlig SFO – 0. til og med 6. kl. Hummelmosen
7. og 8. kl. til København

30. - 31.

Kristi Himmelfarsferie skole og SFO lukket

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 14: Det hele: Nicklas og Nickolaj
Uge 15: SFO:Vera Skole: Nicklas D. Gymnastikdelen: Weronika
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 :)
I denne uge forsatte emnet om dyr. Vi har hørt om elefantens levevis og unger.
Vi har desuden været i billedkunst for at male, noget af det vi har hørt om elefanten.
Vi har været på tur i Nimtofte by for at finde og skrive ord i vores nye små ordbøger.
Vi har derudover arbejdet en del med selv at skrive små ord i klassen.
Onsdag var børnene delt i nye værksteder på tværs. Drengene var hos Jesper for at
bygge broer og pigerne hos Vinni, hvor de tegnede og malede fine brede bogstaver.
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Torsdag nåede vi ikke i bad efter gymnastik, da Frederik (voksen) ikke kunne gå med
drengene. Vi skal undersøge om det er muligt at lægge gymnastik på et andet tidspunkt i
ugen – men er det ikke muligt, kan det ske at vi er nødsaget til at droppe badetiden
indimellem. De fleste af børnene er øvrigt rigtig glade for vores gymnastiktimer samt den
efterfølgende badning.
Fredag havde vi en skøn tur i Bakkerne , hvor vi hørte om myrernes samfund og måde at
leve på og derudover opdagede vi ting i naturen,som vi snakkede om da vi kom hjem
Derudover er ugen gået med opgaver i dansk og matematik, engelske sange samt arbejde
med farver i engelsk , diverse spil og lege, leg med perler, matematik på computerspil. mm
Husk biblioteksbøger og spidsede blyanter på mandag :)
Rigtig god weekend
Hilsen Gunhild

1. og 2. KLASSE (Gul gruppe)
Kære forældre og børn i Gul gruppe
Dansk, Engelsk, Vidensfag, Idræt:
Vi afholder skolehjemsamtaler i uge 20, mandag og torsdag. Nærmere informationer
følger.
Mandag startede med fortællinger fra weekenden samt engelsk. Vi arbejdede igen med
dyr, og man kunne prøve at mime et dyr, som de andre skulle gætte.
Tirsdag i fællestimen arbejdede vi med 120-ord. Vi er blevet færdige med “Lille Virgil” og er
torsdag startet på “Frode og alle de andre Rødder”. Vi håber ikke I giver eleverne
Remoulademadder med, for ifølge bogen kan det være ret irriterende for læreren.
I vidensfag handlede det om sidste del af Oplysningstiden hvor de første folkeskoler bliver
skabt. Jeg fortalte om, hvordan skoledagen foregik og herunder hvordan børn blev
afstraffet. Sammen lavede vi derfor skammehuer, som vi havde på over i Bakkerne.
Herudover talte vi om at kartoflen og chokolade kommer til Danmark.
Læsehold 1:
Vi har lavet side 17 færdig i Stavevejen, og færdiggjort Ord-hente opgaven. Den retter vi
næste gang, der er holddeling. Herefter var det læsning og vi sluttede af med danskspil og
skriv selv historie. Jeg har desværre kun tid til at lytte til højtlæsning en gang om ugen, så
jeg håber virkelig, at I giver børnene mulighed for at træne hjemme. Her efter påske er der
en læseprøve for alle.
Læsehold 2
Vi har arbejdet videre med håndskrivning. Derudover løste vi opgaver i forlyd/udlyd.
Igennem bevægelse og farvede tændstikker skulle børnene arbejde med dette område. Vi
nåede også at lave en hentediktat ude i skolegården.
Venlig hilsen Vinni og Jesper

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

Matematik:
Vi har været i gang med klokken for sidste gang i denne omgang:)
Det er vigtigt at i øver videre hjemme både på digital -og analogur (viserur)
Lektie til mandag: 1. klasse: s. 65, 66. 67
2. klasse: s. 79, 80, 81
Mvh. Maria

3. og 4. KLASSE (Blå gruppe)
Kære forældre og børn i Blå gruppe
Dansk, Matematik, Vidensfag:
Husk Emma starter i gruppen på mandag og derfor regnes som et blåt barn. I får ny
telefonliste på mandag.
Statistikken afsluttes i næste uge, og tak for alle jeres svar til vores lille undersøgelse –
bagefter så tager vi lige lidt gangerepetion og videreudvikling.
Der er hjemmeregning til mandag
Arbejdet med Hodja fortsætter i næste uge.
I denne weekend kan alle elever arbejde frit med 10 Monkeys derhjemme i tidsrummet 714. Det er et godt redskab til at træne begreber og hovedregning. Det vil være så fint hvis I
husker dem på at bruge tid på det begge dage. De har alle fået en brugerkonto de burde
kunne huske nu.
God weekend
Christine og Karin
Engelsk
Vi er startet på ”The Wild West”, hvor vi brainstormede hvad eleverne kunne komme i
tanker om, som de allerede kunne om emnet på engelsk. Vi har hørt om ”The Hole in the
Underpants Gang” og snakket om særlige kendetegn ved de enkelte personer. Vi
forsætter.
Hilsen Vinni
Musik og Idræt
I billedkunst har vi tegnet til klassisk musik, mens at vi venter på at lerfigurerne bliver klar
til brænding. Eleverne fik lavet nogle fine tegninger. I næste uge vil praktikanten, Ditte, stå
for undervisningen.
I idræt spillede vi håndbold for sidste gang i dette forløb. Ditte vil også stå for idræt i næste
uge.
I ønskes en rigtig dejlig weekend.
De bedste hilsner,
Mathias.
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5. og 6. KLASSE (Grøn gruppe)
Kære forældre og børn i Grøn gruppe
Dansk, Engelsk, Vidensfag, Billedkunst:
Vi har i denne uge, i dansk, arbejdet videre med vores avisprojekt. Der er blevet skrevet
løs og de fleste er nu mere eller mindre færdige med deres første artikel. Derudover har vi
lavet små skriveøvelser og har læst. I næste uge vil vi forsætte skrivningen og forhåbentlig
færdiggøre avisen.
I engelsk har vi arbejdet med at læse, høre, forstå og genfortælle på engelsk. Vi har
derudover arbejdet med opgaver i engelskhæfterne, og færdiggjort heltefilmene.
I vidensfag nød vi det dejlige vejr i bakkerne. Vi snakkede om teorien bag raketter, om
kemi, Isaac Newton og så skulle eleverne opfinde små raketter, som kunne affyres via
trykket fra en cola med Mentos i. Til sidst spiste vi lidt hjemmelavet ramsløgspesto.
I musik arbejdede vi igen med sammenhængen mellem musik, følelser og farver. Vi hørte
klassisk musik og denne gang malede vi.
Denne uge var også første uge med praktikanten, Ditte, som har være med i alle mine
timer med Grøn. I denne uge observerede hun, men i næste uge vil hun stå for en del af
undervisningen.
Lektier:
Onsdag:
Arbejde i engelskhæfte. Dem med grønt hæfte s. 5 eller 9. Dem med lilla hæfte s. 9 eller
18.
I ønskes en rigtig dejlig weekend.
De bedste hilsner,
Mathias.
Matematik:
Vi arbejder videre med rumfang og polyeder. Samt måleenheder.
Lektie multibogen:
5. klasse: s. 126-128 opg.: 13, 13, 14, 15, 17, 18
6. klasse: s. 85-87 opg.: 6, 7, 10, 11, 12
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

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

Tysk
Som intro til emnet tøj har vi set de to første afsnit af en serie, der hedder Extra auf
Deutsch. Lidt a la Venner, hvor vi følger 4 unge mennesker og deres fjollede hverdag. En
amerikaner kommer på besøg, og er ved at lære tysk. Vi har hørt, hvordan han bliver
forberedt på at købe tøj, og hvad man siger om tøj. Det arbejder vi videre med i bøgerne.
Hilsen Vinni

7. og 8. KLASSE (turkis gruppe)
Kære forældre og børn
Matematik
Vi har i denne uge arbejdet med ensliggende -og topvinkler, Pythagoras, rumdiagonaler og
massefylde (densitet)
Lektier til tirsdag:

7.: 121-125 opg.: 14 (-d), 15 (-e, f), 16 (-c), 17, 18, 23
8.: 138-143 opg.: 12 (-b), 14 (-c), 15 (-c), 18, 22 (-d, e)

Hjemmeregning og problemløsning afleveres mandag senest kl. 12
Naturfag
Vi arbejder stadig med urbanisering og storbyer.
Idræt
OBS: Efter påske bytter jeg om på idræt og naturfag. Så idræt kommer til at ligge om
mandagen i de sidste timer. Det betyder at vi har 4 timers naturfag om onsdagen.
Mvh. Maria
Kulturfag
I mandags skulle børnene arbejde med tre stilarter indenfor billedkunsten: Kubisme,
Ekspressionisme og Surrealisme. I løbet af tre runder af 20 min. skulle de udarbejde tre
kunstprojekter fra de tre stilarter. De blev udstillet onsdag, hvor vi også nåede at starte på
en debataktivitet om kunst i bred forstand og dens betydning for et samfund (hvis den da
overhovedet har en).
Fredagen gik med at gennemgå lektier, fortsætte kunstdebatten og arbejde videre med
kapitlet.
Venlig hilsen
Jesper
Engelsk
Mandag og tirsdag har vi set filmen Billy Elliot.
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Tysk:
Tirsdag begyndte vi på nyt emne, ”Wir gehen ins Kino”, hvor vi nåede side 68 + 69 og
øvede replikkerne. Torsdag arbejdede vi med før-nutid (10 sætninger vha skriveskabelon)
samt side 40+41 i Übungsbuch om siderne 70+71 i Textbuch. Emnet er beskrivelse af film
og at lave en biografaftale på tysk.
Hilsen Vinni

SFO:
Kære forældre og børn
Vi har virkelig nydt det dejlige vejr ude i denne uge. Mooncars, rulleskøjter og gynger er
flittigt blevet brugt.
Vil I kære forældre ikke huske, at komme ned i SFO når I henter jeres børn efter skole? Vi
bruger utrolig meget tid på at lede efter børn.
Husk vi holder lukket de tre dage inden påske.
Fredagsmad
Uge 14: Cornelia/Vitus
Uge 15: Franciska
Rigtig god weekend
Hilsen Frederik, Jørgen, Sofie, Jytte og Janni

