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

UGEBREV nr. 30 uge 14

Årgang 9

Kære forældre
Velkommen til Orange gruppe og deres forældre. I har allerede vist At I er gode til at være her. Vi
har også allerede haft besøg på kontoret af nogle af de orange børn, så de har været hurtige til at
forstå hverdagens gang herovre.
De sidste uger har vi oplevet at elever har penge med/finder penge/henter penge i skuffer osv. Disse
penge er desværre brugt til at presse kammerater på dumme måder. Det har betydet at nogle elever
har fået tiltusket sig beløb fx hjemmefra som ikke er deres egne eller har brugt sparebøssens indhold
uden aftale med jer forældre. Vi vil gerne have I undlader at give jeres børn penge med, og skal de
bruge penge til noget efter skoletid, så aflever pengene på kontoret, så passer vi på dem.
Simon har fået andet beskæftigelse og er derfor stoppet igen hos os.
Torsdag er omlagt dag med anderledes indhold – det står under den enkelte gruppe hvad der
kommer til at foregå. Christine bliver hjemme på skolen, mens alle andre lærere og studerende tager
til Århus på CFU og Skolebogmesse
Fredag er skolernes sangdag. Dagen er klasselærerdag. Vi skal både synge og se teater i løbet af
dagen. Grøn skal ikke se teater, men lave andre ting den dag.
Derefter står det på påskeferie frem til 23. april.
Husk der er arbejdsdag lørdag 6. april. Alle elever har fået en lille pjece om dagen og hvilken
arbejdsopgaver der skal løses.
I Aulaen står en indkøbsvogn fuld af bøger til fri afbenyttelse. Tag endelig med hjem.
Hilsen personalet
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Kirkekor
Næste søndag d. 14. april, Palmesøndag, skal kirkekoret synge med ved gudstjenesten i
Tøstrup kirke kl 10.30, hvor vi skal opføre 3 sange. Vi mødes i kirken kl 10.00 til fælles
opvarmning og gennemsyngning af sangene.
Efter påskeferien har vi 3 gange tilbage i denne sæson. Sidste gang bliver mandag d. 13.
maj, hvor vi vil lave lidt afslutningshygge i konﬁrmandstuen. Mere info om det følger.
Vh Rikke
Kære forældre
Der er for nylig lavet APV på skolen, og den meldte om støv på vandrette flader - specielt i
vindueskarme.
Dette er et problem for både elever og lærere, og jeg vil gerne opfordre til, at I er
opmærksomme på at få udført alle punkter i rengøringsmappen - herunder tørre støv af på
vandrette flader. Det er lærernes arbejdsmiljø samt vores børns læringsmiljø det har
indflydelse på, og det er vores ansvar som forældre, at det er i orden.
Med venlig hilsen
Kirstine

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
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7.

Kaffedag i SFO

17.

Store bededag skole og SFO lukket

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 15: SFO:Vera Skole: Nicklas D. Gymnastikdelen: Weronika
Uge 17: Maj det hele
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 en dejlig uge.
Vi er nu kun 9 i klassen, da Evie og Emelie gerne vil en tur i Tidlig SFO og starter i lilla
gruppe efter sommerferien.
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I denne uge er vi begyndt at tale lidt mere om påske. Vi har talt om hvilke traditioner vi har
til påske og vi har klippe gækkebreve og malet påskeæg.
Vi har desuden talt om, hvad der skete palmesøndag, skærtorsdag, langfredag og
påskesøndag. Vi har desuden læst og hørt om æg. Hvilke dyr lægger æg og hvordan er
processen.
Da vi ikke er to voksne til gymnastik længere, bliver jeg nødt til at sige at børnene
fremover ikke skal i bad efter gymnastik medmindre vi er to voksne. De må dog gerne
vaske sig under armene og i hovedet i håndvasken efter timen.
Men den helt store tur med hårvask osv, det må børnene vente med til de kommer hjem.
I må gerne sætte kryds i kalenderen d. tirsdag d. 18. juni og onsdag d. 19. juni her afholder
jeg samtaler med jer, som en afslutning på året i 0. klasse. Men I er naturligvis forsat altid
velkomne til at kontakte mig om diverse ting.
Jette og Simon har skiftevis været i klassen gennem en periode.
Fremover vil de af forskellige årsager ikke være i klassen.
Men tak for hjælpen til til jer begge :)
Fredag havde vi en skøn tur i Bakkerne med blandt andet en påskeharejagt i skoven.
Ønsker jer alle en dejlig weekend.
Hilsen Gunhild

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 “The Gruffalos child”
på både engelsk og dansk.
Tirsdag i fællestimen arbejdede vi med Sabelkatten, hvor vi øver lyde og stavelser samt
bogstavernes rækkefølge og koder. Torsdag har vi arbejdet med de 120 ord.
Vi er begyndt at afholde elevsamtaler. På skift kommer børnene ud og taler med Vinni eller
jeg om deres trivsel: Om fagene, venner, hvordan de arbejder bedst osv. Det er en god
mulighed for dem, at fortælle hvis deres der noget, uden at hele klassen hører det.
Læsehold 1:
Vi har arbejdet med intervaller; 20 minutter læsning, 20 minutter hentediktat, 20 minutter
mappe og 20 minutter sprogleg/skriv selv. Det gav mulighed for at jeg kunne høre alle
læse tirsdag. Onsdag nåede vi 3 intervaller= læse, hentediktat og arbejd selv.
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Læsehold 2
Vi har arbejdet med dyr i denne uge. Igennem lydering og billedordbøger har vi læst og
arbejdet om dyr og hvor de bor. Herudover arbejdede vi videre med forlyd/udlyd igennem
forskellige aktiviteter.
I næste uge vil Katrine overtage noget af undervisningen og lave aktiviteter for børnene på
Læsehold 2. Hun er meget spændt på, at få lov til at undervise jeres børn.
I vidensfag handlede det om Guldalderen. Jeg fortalte om overgangen fra enevælde til
folketing (med hjælp fra Gro som konge, og andre i klassen som politikere.) Derudover
arbejdede vi med postkort og frimærker ude i Bakkerne. Frimærket bliver introduceret i
midten af 1800-tallet, så det var nærliggende at skrive breve til hinanden. De skulle skrive
en sød ting om deres sidemand. Dem læste Vinni højt da vi kom tilbage på skolen.

Her er et billede fra sidste torsdag hvor vi alle lavede skammehuer fra 1700-tallet. Der var
desværre nogle som gik i stykker i blæsten, eller fordi lærerens hoved var alt for stort…
Venlig hilsen Vinni og Jesper
Matematik:
Så er vi kommet i gang med store tal for 1. klassernes vedkommende og gange for 2.
klasserne.
Lektie til mandag: 1. klasse: s. 69, 70, 71, 72, 74 (prik til prik
opgaven), 75, 76
2. klasse: s. 57, 58, 59, 60, 61
Jeg ved godt det er en del sider, men de fleste når det meste i timerne. Hvis det virker til at
blive for meget så spring nogle af opgaverne over hjemme.
Mvh. Maria
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3. og 4. KLASSE (Blå gruppe)
Kære forældre og børn i Blå gruppe
Dansk, Matematik, Vidensfag:
Mandag må alle elever gerne tage en grøntsag med så vi kan lave en god suppe mens vi
er på udeskole. Det kunne være løg, gulerødder, persillerod, pastinak, porre el.lign
Torsdag er Karin i klassen hele dagen. Blå gruppe og Karin drager på byvandring i
Nimtofte, så hvis nogen har kaniner vi må kigge til, vil give et glas saftevand eller noget
helt tredje, kunne det være så hyggeligt. Giv lige besked om det til skolen, så gruppen når
alle steder hen.
I matematik går vi i gang med at gange med flere cifre de næste uger.
Den hjemmeregning de får på mandag skal først afleveres 29. april.
10 monkeys slutter på fredag, så det er bare om at få brugt den her den sidste uge.
Christine afspadserer de 4 dage lige efter påskeferien. Frederik laver matematik med
gruppen mens Christine er væk.
God weekend
Christine og Karin
Engelsk
Vi har arbejdet videre med The Wild West, beskrivelse af personer og udseende. Og vi har
set videre i Muzzy og arbejdet i Let's do it.
Hilsen Vinni
Musik og Idræt
I denne uge har Ditte stået for undervisningen.
I billedkunst har eleverne lavet en række forskellige tegneøvelser.
I idræt stod den på hockey.
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:
Vi har i denne uge, i dansk, arbejdet på at færdiggøre vores artikler. Tirsdag og onsdag har
Ditte stået for nogle små skriveøvelser og efterfølgende har den stået på skrivning. I
næste uge skal layoutet til avisen laves og så holder vi, hvis alt går vel, en lille
avisreception for de andre klasser onsdag.
I engelsk har vi arbejdet med samtale, at læse, høre, forstå og genfortælle/skrive på
engelsk. Derudover har Ditte lavet en lille engelsk leg med klassen.
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I vidensfag arbejdede vi med vind og vindmøller. Ditte stod for at undervise om teorien bag
og så skulle eleverne bagefter agere ingeniører, som skulle stå for et vindmølleprojekt på
Bora Bora. Der skulle, regnes, vurderes og fremlægges.
I musik blev klassen delt op så nogle komponerede musik på ipad, mens andre spillede
klaver med mig i musiklokalet. Efter lidt tid byttede vi, så alle nåede begge dele. Det
fortsætter vi med i næste uge.
Obs. Torsdag I næste uge tager lærerne på bogmesser. Derfor står Gustav for
undervisningen. Fredag er der skolernes sangdag.
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. 132-133 opg.: Træn1: 1, 2, 4, 7 Træn2: 2, 7
6. klasse: s. 90-91 opg.: Træn1: 1, 2, 4, 7, 8 Træn2: 2, 3
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 har arbejdet videre med Kleidung/tøj, forsøgt at lave brikker til vendespil for at træne
gloserne. Fredag laver vi tøjbutik rollespil.
Hilsen Vinni

7. og 8. KLASSE (turkis gruppe)
Kære forældre og børn
I dansk har eleverne fremlagt deres boganmeldelser af månedsbøgerne, og de har læst
deres essays om retfærdighed op i små grupper, hvorefter de har skullet give hinanden
konstruktiv kritik og hjælpes ad med at lave rettelser.
Vi er nu begyndt at arbejde med lyrik og lyrikanalyse, og eleverne skal i den forbindelse
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læse ”V” af Cecilie Eken.
Lektien til ugen efter påske er at læse lektien i ”V”, som jeg har udleveret en lektieseddel
til, og at svare på de tilhørende spørgsmål.
Eleverne har også fået en skriftlig opgave fra en afgangsprøve, som de skal aflevere
tirsdag d. 30. april.
Hilsen Annika
Matematik
Lektier til tirsdag:

7.: 130-131 opg.: træn1: hele siden, træn2: 2, 5
8.: 154-155 opg.: træn1: 1, 3, 4, træn2: 1, 4

Hjemmeregning og problemløsning afleveres, mandag efter ferien, senest kl. 12
Naturfag
Vi tog hurtigt emnet naturkatastrofer op igen.
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.
Rigtig god praktik til alle og god ferie når den uge er omme :D
Mvh. Maria
Kulturfag
Kathrine havde overtaget undervisningen i denne uge, da børnene jo skal i praktik i næste.
Hun havde glædet sig meget efter at have siddet og observeret hele første uge.
Det har handlet om magt og privilegier, og hvordan individet kan få øjnene op for det pres,
som det udsættes for igennem livet (selv skoleskemaer er udtryk for magt). Børnene fik
indblik i begreber som strukturel magt og magt i relationer. Fredagen blev afsluttet ved at
Kathrine gennemførte et rollespil med klassen. Det gik rigtig fint.
Venlig hilsen
Jesper
Engelsk
Mandag og tirsdag har vi arbejdet med hvad der kendetegner en god ven
Tysk:
Vi har arbejdet videre med ”Wir gehen ins Kino”. Vi har rettet filmquizzen og arbejder med
antonymer.
Hilsen Vinni
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Valgfag – filosofi.
INFO: Så er 4. valgfag, som handler om filosofi, gået i gang. Planen er at vi vil afslutter
forløbet med en filosofisk vandretur i Mols bjerge. Jeg forventer at denne tur vil kræve flere
timer end der er afsat til en enkelt undervisningsgang, så derfor vil to undervisningsgange
bliver aflyst og timerne brugt på vores vandretur. I får mere information senere, men kan
forvente at eleverne får tidligere fri et par fredage, og til gengæld vil have en dag til
omkring kl. 16.30 længere fremme. Jeg skal selvfølgelig nok snarest oplyse om hvornår
det bliver.
Mvh. Mathias.

Tidlig SFO (orange)
Vi har haft en dejlig uge sammen i Tidlig SFO og lært hinanden godt at kende. Jeg håber
at jeres børn er glade og positive omkring opstarten. Det er gået rigtig godt heroppe,
børnene har været i godt humør og leget godt med hinanden.
Vi holder samlinger, hvor vi snakker om datoen, skolens grænser, hvordan man går i
skole, at række hånden op og så øver vi os i at rydde op når vi har leget med lego og biler.
Vi er begyndt at arbejde lidt i vores opgavemapper og så har vi bagt boller til SFO/klub.
I næste uge fortsætter vi med opgavemapperne og så skal vi til at øve os i, at lægge vores
sko og jakker på vores rum.
Med venlig hilsen Sofie

SFO:
Kære forældre og børn
Vi har i denne uge sagt velkommen til 17 skønne tidlig SFO børn. Vi glæder os til, at lære
jer og jeres familier at kende.
Klubben var på en god tur torsdag til Kraftværket.
Ellers har vi nydt det dejlige vejr udendørs med leg, mooncars kørsel og boldspil.
Fredagsmad
Uge 15: Franciska
Uge 17: Johanne/Leif
Rigtig god weekend
Hilsen Frederik, Jørgen, Sofie, Jytte og Janni

