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UGEBREV nr. 33 uge 15

Årgang 9

Kære forældre
Tak til alle dem der sørgede for at eleverne havde en god torsdag trods lærernes
aktiviteter andensteds. I gjorde det godt
I dag har vores tidligere lærer Dorthe været forbi og spille teater for eleverne i 0range,
Lilla,Gul, og Blå om Vega og rejsen ud i universet. Eleverne var meget optaget af det. Tak
for besøget Dorthe.
Vi skal lige endnu en gang gøre opmærksom på, at det er legetøjsdag sidste fredag i
måneden, og kun der. På det sidste har flere og flere haft ting med i skole som enten er
gået i stykker eller er blevet væk. Dette giver ulykkelige børn og vi bruger meget tid på
dels at trøste dels at lede efter ting. Ligeledes giver det en masse unødige konflikter
mellem eleverne når nogen gerne vil bestemme hvem der må være med til at lege med
deres legetøj. Vi vil bede jer om at respektere dette.
Vi ser desværre også mange elever der møder med tyggegummi i munden fra
morgenstunden. Vi minder om at det er en aftale at den slags hører til derhjemme.
Det ville være så dejligt hvis alle elever var her inden morgensamlingen kl. 8.00. Det
forstyrrer ret meget når mange dukker op i løbet af en morgensamling.
Efter påske vil jeres børn nok komme hjem og fortælle at de er blevet testet. Det er den
årlige sikring af om alle har lært det de skulle. Vi formidler resultaterne til jeg på
skole/hjemsamtalerne i foråret.
Flere har spurgt til hvem der fotograferer den 30 april – og det gør Photocare i Grenaa.

Hilsen personalet
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Kalender
April
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

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 17: Maj det hele
Uge 18: SFO: Nicklas D. Skole Hector Gymnastik: Nicklas D.
Med venlig hilsen
Kirstine
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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

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 har i denne uge haft
Mathias fra Turkis med som praktikant i Vinnis timer. Og Gustav har mandag og tirsdag
været med i stedet for Janni.
Tirsdag lavede vi noget nyt. Der var 3 grupper og 4 stationer, station 1 var stjernemappe,
station 2 var Rim-ord, station 3 var Sabelkatten ark, station 4 var digipuzzle.net på I-pad.
Skolespil, dansk (kan prøves gratis hjemme på pc eller I-pad) Dette fortsatte vi med i
lektion 3, nogle elever kom ind på et nyt link, der hedder digisnacks.net (det var så mere
leg end læring, men de hyggede).
Læsehold 1:
Onsdag nåede vi 3 intervaller= læse, hentediktat og arbejd selv.
Læsehold 2
Vi arbejdede med dyr og hvor de bor. Igennem læs og forstå opgaver har børnene
arbejdet med stavning og læseforståelse. Vi nåede også lige at repetere navneord og
udsagnsord. Herudover fik jeg læst med nogle af børnene.
Kathrines praktikperiode er nu forbi, og vi fik sagt farvel til hende. Det har været en stor
oplevelse for hende at følge Gul og danskundervisningen, samt undervisningen i
Bakkerne. Hun synes, at børnene var søde og sjove at være sammen med. Hun vender
nu tilbage til seminaret, hvor hun skal evaluere sine observationer.
Torsdag var Kathrine, Vinni, jeg og de andre lærere inde på CFU og bagefter til
skolebogmesse. Det var ligesom sidste år en god mulighed for os, at blive opdateret på,
hvad der sker inden for undervisningsmidler, tanker og koncepter. Mange tak til Benjamins
mormor for at træde til og være sammen med børnene.
Fredag var skolernes sangdag. Gul gruppe startede ud med at lave bål og snobrød,
hvorefter vi var inviteret i aulaen hvor Dorthe (tidligere ansat), var på besøg for at opføre et
skuespil. Det var rigtig fint.
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I ønskes alle en rigtig god Påskeferie.
Venlig hilsen Vinni og Jesper
Matematik:
Mvh. Maria

3. og 4. KLASSE (Blå gruppe)
Kære forældre og børn i Blå gruppe
Dansk, Matematik, Vidensfag:
Tak til de hjem som Blå gruppe besøgte torsdag. Gruppen fik faktisk gået 9 kilometer den
dag. Flere troede de skulle dø, men aldrig så snart var de hjemme i skolegården, før de
startede at løbe rundt som om de ikke havde været ud at trave.
Christine er bortrejst de fire dage efter påske. Frederik laver matematik med dem i
Christines timer. Det er gange med flere cifre de er i gang med.
Ret mange i Blå gruppe kunne godt trænge til at få øvet den lille tabel, så de blev sikre i
den – specielt inden vi skal til at lære at dividere.
Efter at Hodjas færd er færdig – tænker Karin at gruppen skal arbejde med Molbohistorier.
Desværre har vi ikke kunne låne at sæt af historierne fra VIA, så hvis nogle af jer har
molbohistorier derhjemme vi må låne vil det være godt. Vi regner med at alle skal skrive
egne molbohistorier i løbet af den tid arbejdet pågår.
På lejrskolen sover Blå gruppe i telt – og Christine sover sammen med dem. Skolen har
telte til formålet så det behøver I ikke bekymre jer om.
13.maj skal Blå gruppe deltage i et arrangement på biblioteket i Kolind. Vi skal være der
fra kl. 9-11. Er der nogen af jer der har mulighed for at hjælpe os med transporten derover
og hjem igen?
God påskeferie
Christine og Karin
Engelsk
Vi har arbejdet videre med The Wild West, Fredag når vi lige et lille input om påske, og
derefter skal vi se teaterstykke arrangeret af en af skolens tidligere lærer, Dorthe. Jeg har
fornøjelsen at lege ”klasselærer” denne dag. Dagen indeholder også fælles sang i aulaen,
da det er Skolernes Sangdag.
Hilsen Vinni
Musik og Idræt
I billedkunst i denne uge stod Ditte undervisningen, som handlede om tegnetræning. Det
var Dittes sidste lektioner i Blå, efter påske er hun tilbage på den frie lærerskole.
Torsdag var vi lærere på skolemesse, så vi havde ikke idræt i denne uge.
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Angående idræt efter ferien: Første uge efter påske har vi idræt indenfor. Ugen efter rykker
vi ud.
I ønskes en rigtig dejlig påske.
De bedste hilsner,
Mathias.

5. og 6. KLASSE (Grøn gruppe)
Kære forældre og børn i Grøn gruppe
Dansk, Engelsk, Vidensfag, Billedkunst:
I denne uge blev vi helt færdige med klassens avis, Nimtofte News. Dansktimerne onsdag
brugte vi på at forberede og holde en reception for de andre klasser på skolen, hvor
eleverne præsenterede avisen og deres artikler. Alle familier på skolen har fået et
eksemplar med hjem og avisen er også kommet på hjemmesiden. Jeg synes at det blev et
rigtig flot resultat.
I dansktimen tirsdag stod Ditte for undervisning omkring påske. Først blev der arbejdet
med hvad påske er, og efterfølgende hyggede vi os med at puste æg i klassens tid.
I engelsk stod Ditte også for undervisningen. Der blev arbejdet med læsning og
genfortælling. I musik fortsatte vi temaet fra sidst, hvor eleverne på skift var med mig i
musiklokalet og øve klaver og ellers komponerede musik i appen ”Garage Band”.
Torsdag var vi lærere på skolemesse i Århus. Gustav stod derfor for undervisningen.
Eleverne skulle planlægge et påske-løb for de nye børn i Orange. Et løb som skulle lære
dem lidt om påske og om vores skole, og gerne knytte nogle gode bånd. Derudover blev
der taget hul på vores næste forløb, som kommer til at handle om 2. verdenskrig og Anne
Frank.
Fredag var der skolernes sangdag. I Grøn gruppe har vi arbejdet med stump og musik i
naturen. Derefter sluttede vi af med fællessang.
I ønskes en rigtig dejlig påske.
De bedste hilsner,
Mathias.
Tysk
Mandag lavede vi 4 ark om Kleidung, der er blevet lært nogle nye ord. Fredag er
klasselærerdag pga skolernes sangdag.
Hilsen Vinni

Tidlig SFO (orange)
I denne uge har Grøn gruppe lavet et rigtig hyggeligt påskeløb for Orange gruppe. Vi kom
igennem forskellige poster, hvor vi blandt andet skulle finde forskellige genstande i en
blanding af vand og kartoffelmel, vi skulle kravle igennem en laserbane, skyde til dåser og
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kaste bolde i kasser. Vi vandt påskeæg og havde det rigtig sjovt. De store fra Grøn
gruppe, var rigtig søde til at tage sig af Orange gruppe.
Vi har arbejdet lidt med eventyr og brugt vores fantasi til at tegne billeder til historien
Lykkehans.
Ugen blev sluttet af med et super godt teaterstykke af Dorthe Bach Jensen.
Rigtig god påskeferie til alle.
Med venlig hilsen Sofie

SFO:
Kære forældre og børn
Vi har haft en rigtig skøn uge med hygge, bål, snobrød og masser af leg.
Husk vi holder lukket i næste uge.
Fredagsmad
Uge 17: Johanne/Leif
Uge 18: Maj
Rigtig god weekend
Hilsen Frederik, Jørgen, Sofie, Jytte og Janni

