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UGEBREV nr. 29 uge 14

Årgang 8

Kære forældre
På kalenderen står der at der er skolefotografering 10. april. Det er blevet udsat til en gang
i maj. Ligeså snart vi har en dato får I den, men vi skal lige have styr på om der kommer
konflikt eller ej.
Ang. konflikten er situationen nu den, at vi intet ved med sikkerhed. Faktisk kan konflikten
bryde ud med 5 hverdages varsel. Vi lover jer at vi sender jer klar besked på mail, ligeså
snart vi får besked om hvad der sker.
Uge 16 er der Aprilfestival her på skolen som en del af den festival der pågår i hele
kommunen. Det betyder for vores yngste elever at de skal i teater 4 gange i den uge.
Teatrene kommer hertil og spiller i Aulaen. Det betyder at I skal gå ind i SFO for at hente
børn en anden vej, de dage hvor der spilles teater sent. Vi sætter skilt på døren når det er
nødvendigt.
19. april er lærerne afsted på VIA/CFU for at kigge og bestille materialer til næste
skoleår, og deltage i skolebogmessen. Der er nu en enkelt i hver klasse til at
varetage undervisningen den dag, men vi kan sagtens bruge flere hænder. Husk at
læse om det der foregår for Grøn i deres ugebrev.
I vil i den kommende tid nok høre noget om at jeres børn har oplevet at blive testet
heroppe. Det sker hvert forår for at sikre at vi har fået lært eleverne det de skal kunne. I vil
høre om hvad vi har fundet ud af, når vi mødes til forårets skole/hjemsamtaler.
Husk at det er muligt at deltage i Midtdjurs Friskoles genralforsamling 18. april kl. 19.00.
Det er muligt at deltage i fællesspisning kl. 18.00 hvis man tilmelder sig til Jytte inden på
tirsdag 10. april.
Vi mangler stadig et telt som vi skal bruge på lejrskolen. Skolen ejer 3 telte som vi havde
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med på lejrskolen sidste år. Nu er der kun to tilbage. Det ene forsvandt i løbet af efteråret.
Er der nogen der har set det ligge et eller andet sted? Det ligger i en stor grøn pose og det
er ret tungt. Giv endelig besked.
Hilsen personalet
Kære forældre
Alle elever har i denne uge fået invitation til Cykelrally 2018 på p-pladsen ved Djurs
Sommerland. I år afvikles det søndag den 22. april. Vi håber rigtig mange af vores elever
på Midtdjurs Friskole deltager og hjælper os med at samle mange penge ind til skolen.
Med invitationen er der også sponsorkort/deltagerkort. Hvis I inden den 22. april har brug
for flere sponsorkort, så henvend jer venligst til Jytte på skolen.
Vi har planlagt aktiviteten sammen med Sivested Spejderne, og det er en god dag, hvor
alle børn er meget aktive og får cyklet mange kilometer.
Vi har brug for hjælp fra jer forældre. På ruten hvor eleverne cykler, skal der tælles runder
for hver enkelt deltager. Vi vil gerne lige have en besked fra jer, der har mulighed for at
hjælpe os med det på selve dagen. Vi skal have hjælp af ca. 10 forældre. Skriv venligst en
sms til Annemette (Magnus/Andreas’ mor) på 29413990, hvis du kan hjælpe. TAK.
Skulle I have yderligere spørgsmål til dagen og aktiviteten, er I selvfølgelig velkommen til
at tage kontakt til en fra Støtteforeningen.
Venlig Hilsen Støtteforeningen til Midtdjurs Friskole.

Kalender
April
3

Tidlig SFO start

18

Generalforsamling med spisning kl. 18
Generalforsamling kl. 19

27

Store bededag skole og SFO lukket

Maj
3

Bestyrelsesmøde

4

Pædagogisk dag
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7

Kaffedag SFO

11

Skole og SFO lukket

30-31

Lejrskole

Rengøring:
Uge 15: Hele skolen Maj
Uge 16: SFO:Gabriel Skole: Frederik R. Gymnastik:
Med venlig hilsen
Kirstine
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
Velkommen tilbage fra påskeferie – og velkommen til Rie og Mathias, der skal være i
klassen på skift efter at Janni ikke skal være hos os mere, da hun nu er sammen med de
de nye børn i Tidlig SFO.
Vi har brugt ugen på at finde vores rytme i klassen igen og vænne os til at være tilbage
efter påskeferie med familien.
Der er sedler med hjem i postmappen. Dels sedler ang. vores cykelrally, hvor vi samler ind
til skolen og Sivested spejderne. Og dels en seddel, hvor jeg inviterer til forældresamtaler i
maj måned.
Der er forsat små frilæsningbøger med hjem i tasken .
Fredag startede vi en lille forløb omkring affald og var på tur for at finde affald i
lokalområdet.

Hilsen Gunhild
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1. KLASSE (gul gruppe)
Kære forældre og børn i gul gruppe
Vi har i denne uge arbejdet med Agent Kodeknæk i dansk – denne gang om Osama som
både kan tale farsi og dansk. Han kommer fra Iran, så vi fik talt om andre sprog og lande.
Herudover er vi begyndt på et sideprojekt om 'Min familie og jeg'. Det handler om børnene
og jer. De skal løbende skrive og fortælle, og til sidst præsentere for de andre i klassen.
I Bakkerne arbejdede vi med årets gang – Årstider, måneder og månen. De skulle blandt
andet tegne et billede og skrive en sætning fra arbejdsbogen om månen.
Matematik:
Vi holder pause med MULTI bogen i en periode, mens vi har matematikprøve. Vi starter på
mandag. Husk at have blyant, viskelæder, blyantspidser og lineal :)
Venlig hilsen Jesper og Maria

2. og 3. KLASSE (rød gruppe)
Kære forældre og børn i rød gruppe
I dansk har vi i denne uge haft fokus på stavning igennem forskellige stavelege. Vi har
lavet diktat og andre sproglige opgaver. Derudover har vi rundet påsken af. Jeg har
desværre været syg torsdag og fredag, så der har Frederik stået for undervisningen. I
bakkerne var der kristendom på programmet og fredag forskellige engelsksproglige
aktiviteter, bibliotekstid og læsetid.
Matematik:
Vi holder pause med MULTI bogen i en periode, mens vi har matematikprøve. Vi starter på
mandag. Husk at have blyant, viskelæder, blyantspidser og lineal :)
OBS!
Idræt foregår ude på mandag. Så husk godt med tøj!:)
I ønskes en god weekend.
Med venlig hilsen
Mathias og Maria

4. og 5. KLASSE (blå gruppe)
Kære forældre og børn i blå gruppe
Tysk
Eleverne har arbejdet med at lære at slå op i ordbogen for at finde navneordenes
kendeord (der, die eller das). Lektie til tirsdag er Fang An side 26-31.
Engelsk og musik.
I engelsk har vi i denne uge afrundet påsken. Det gjorde vi ved at arbejde med, hvordan
man kan snakke om påske på engelsk. Vi talte med hinanden på engelsk, og legede en
påskeleg på engelsk.
Jeg var desværre syg torsdag, så Sofie stod for musikundervisningen. Planen var, at vi
skulle starte et sangskrivningsforløb, men det er udskudt til næste uge. I stedet blev der
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arbejdet med komponering af melodier på ipads, og hørt yndlingssange.
Hilsen Christine, Mathias, Rie og Maria

6. og 7. KLASSE (grøn gruppe)
Kære forældre og børn i grøn gruppe
I dansk har vi hørt ugens boganbefaling, eleverne har arbejdet med stavekrydsord,
grammatik og læsning og vi har repeteret brugen af endelserne -ene og -ende.
Lektien til næste torsdag er at skrive 100-150 ord om et selvvalgt emne, læse det
grundigt igennem, finde udsagnsled og grundled samt sætte punktum og komma. Jeg har
gjort meget ud af at understreget, at opgaven skal læses grundigt igennem 2 gange, inden
den afleveres.
Tysk
Jeg har rettet elevernes Fang An 2 i påskeferien, og i denne uge har eleverne arbejdet
med deres rettelser. Lektie til onsdag er at rette resten af sine fejl.
Engelsk
Eleverne har lavet skuespil om at rejse og skrevet ti sætninger om deres påskeferie. Lektie
til på tirsdag er at færdiggøre de 10 sætninger, for dem der ikke allerede har afleveret det.
Matematik
Vi er gået i gang med prøver her fredag:D Dette fortsætter de næste par uger, og derfor vil
der ikke være lektier det næste stykke tid. Ud over den hjemmeregning der er til på
mandag :)
OBS! Ang. torsdag i uge 16!!
Torsdag d. 19/4 skal vi lærere på VIA. Derfor har Camilla (Viktor og Isabellas mor) været
så sød at tilbyde at tage sig af Grøn gruppe denne dag. Hun har planlagt en fantastisk dag
hjemme ved dem, hvor de skal være udenfor. De skal bl.a. lave mad, så madpakke
behøver de ikke at have med.
For at gøre det nemmest, så skal de møde ude ved Camilla på:
Sjørupgårdsvej 3, Tøstrup
I kan evt. aftale noget fælleskørsel derud.
Kommer man ikke vil Camilla meget gerne have besked. :)
Mvh. Annika, Maria, Jesper og Rie

Orange
Kære børn og forældre
Velkommen til Orange gruppe og til Midtdjurs friskole.
Vi har haft nogle gode dage, hvor vi har lært skolen, hinanden og de andre børn at kende.
Børnene er stille og roligt ved at vende sig til vores rutiner for dagen. Vi har hver dag
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kalender, nyt bogstav, tal og snak om vores tema for denne uge. Ugens tema er
velkommen. Her snakker vi regler, navne på voksne, grænser og omgangstone/
væremåde overfor andre.
De to næste ugers tema er “Mig og min familie”.
Hvis I afleverer børn mellem kl. 8 og 8.20 skal I bruge døren ud til den lille legeplads, så vi
ikke forstyrre dem der sidder til morgensamling i aulaen.
Rigtig god weekend
Hilsen Janni

SFO:
Kære forældre og børn
Fredag den 4. maj skal hele friskolens personale på pædagogisk weekend. Vi vil derfor
høre om der var nogle forældre eller bedsteforældre, der har lyst til at tilbringe nogle
hyggelige timer med vores skønne SFO børn. Det er tidsrummet fra kl. 12 til kl. 16.
Vi har i denne uge nydt det dejlige forårsvejr ude.
Fredagsmad
Uge 15: Juliane
Uge 16: Emil, Frederik, Viktor og Isabella
Rigtig god weekend
Hilsen Frederik, Jørgen, Sofie, Jytte og Janni

