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UGEBREV nr. 31 uge 16

Årgang 8

Kære forældre
Så fint at møde mandag morgen til nymalede bænke, klippede hække,
mørklægningsgardiner der virkede, nypudsede vinduer, skåret brænde i Bakkerne, nyfejet
skolegård, afkalkede baderum, klippede hække og reparerede garderober i SFO. Kors
hvor dem der mødte frem nåede en masse. Så dejligt og tak for det.
Vi har haft en meget fin teateruge, hvor eleverne har fået meget ros for deres opførsel og
engagement i forestillingerne. Det er så fint at få at vide, at det vi selv synes er vores
hverdagstone for omgang, faktisk er værd at rose når man kommer udefra.
Tak for hjælpen torsdag til Helle, Astrid, Jane og Lise Lotte for deres indsats med at give
eleverne en god dag. Der var så hyggelig og rar stemning i hele huset. Dagen var meget
vigtig for lærerne, og udbyttet af skolebogmessen har fredag morgen allerede sat sit spor
på lærerværelset, og de første ting er bestilt.
Jørgen blev onsdag dårlig mens han var til undersøgelse hos lægen, hvorefter han blev
indlagt på hospitalet. Der kommer han nu igennem de undersøgelser han har gået og
ventet på. Vi ønsker ham alle god bedring.
Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig som før generalforsamlingen.
Så snart vi ved mere om den eventuelle konflikt, skal vi nok skrive ud om det, men vi kan
allerede nu fortælle at SFO er åben for tilmeldte børn fra 6.30 – 8.00 og igen fra 13.10 –
17.00(16.00) fra første skoledag i konflikten.
Tidlig SFO er åben hele dagen, da Janni ikke er konfliktramt.
Hilsen personalet
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April
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11

Skole og SFO lukket

30-31

Lejrskole

Rengøring:
Uge 17: SFO: Nicolai W. Skole: Katrine/Astrid Gymnastik:
Uge 18:
Med venlig hilsen
Kirstine
Til orientering er gymnastiksalen altid lejet ud i tidsrummet fra kl. 8 til kl. 10 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
Tak for en dejlig uge i Lilla.
En stor tak skal lyde til Astrid ( Gros mor ) , der sammen med Janni passede både Lilla og
orange torsdag, da vi undervisere var på VIA.
Endvidere vil jeg sige en stor tak til Annas mor og Bastians far for at hjælpe med at køre
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vores Lilla børn til forbrændingsanlægget i Assentoft. Vi besøgte dette sted i forbindelse
med vores projekt om affald i klassen. Vi havde en rigtig dejlig tur.
Ellers har vi set en dejlig masse teater i denne uge. Dejligt at få lov at se teater og opleve
hvor mange forskellige måder man kan se teater på. Vi har både set ” Nattergalen” samt
et bordteater som omhandlede menneskerettighederne samt et stykke der hed ”Pude
min”.
Til morgenfortælling har vi ligeledes arbejdet med teater. I den forbindelse var børnene
selv på scenen og udførte diverse teatersportsøvelser samt lidt gæt og grimasser.
Husk der er sedler i tasken ang. forældresamtaler i maj.
Rigtig god weekend til jer alle :)
Hilsen Gunhild

1. KLASSE (gul gruppe)
Kære forældre og børn i gul gruppe
Sikke en solrig og dejlig uge.
Som I nok ved, har der været teater på skolen i løbet af ugen. Børnene fik set 3 skuespil,
og de fleste syntes, at det var sjovt. Det er i hvert fald godt, at der sker noget nyt og
anderledes en gang i mellem.
Torsdag var jeg inde på VIA Campus og bagefter skolebogsmesse i Århus med
lærergruppen. Lise-Lotte (Benjamins mormor) var så sød, at være sammen med gul
gruppe, og det lyder som om, at det har været en god dag.
Lektier til d. 25/4: Øve læsesiden s. 51.
Matematik:
vi så i denne uge teater :)
Venlig hilsen Jesper og Maria

2. og 3. KLASSE (rød gruppe)
Kære forældre og børn i rød gruppe
Denne uge har stået på en blanding af læseprøver, teater og undervisning i planter og
plantning. Tirsdag snakkede vi om planter og frø og begyndte at plante nogle af de
afgrøder som skal være en del af den køkkenhave, som vi skal lave i bakkerne, de
kommende torsdage. Eleverne plantede majs, græskar, solsikker, gulerødder, mynte mm.
Det bliver spændende, at følge planternes udvikling, de næste mange uger.
Onsdag havde vi læse- og staveprøver og derefter stod den på teater. 2 klasseeleverne
tog en ordlæseprøve og en sætningslæseprøve, og 3 klasseeleverne tog også en
staveprøve.
Torsdag var en lidt speciel dag. Jeg var med de andre lærere til skolemesse, så Frederik
og Johannes' mor stod for undervisningen.
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Fredag arbejdede vi med nye ord i engelsk, engelske lege, eleverne lavede den sidste
læseprøve, og nogle elever stod for aktiviteter de havde forberedt for resten af klassen.
Lektie til onsdag: eleverne skal skrive en lille tekst om at plante. De har fået udleveret ark.
Lektie til fredag: Læse 20 min.
Matematik:
vi så teater i denne uge :)
I ønskes en rigtig dejlig weekend.
Med venlig hilsen
Mathias og Maria

4. og 5. KLASSE (blå gruppe)
Kære forældre og børn i blå gruppe
I Aulaen hænger de fine plakater fra torsdagens miniprojektopgave om store kattedyr.
Disse projekter lavede Blå gruppe sammen med Helle og Sofie.
Tak for hjælpen til Helle.
Vi er begyndt at læse Kattedigte af Thorstein Thomsen. Han er en af de forfattere der er
med i den kanon af danske forfattere som eleverne skal stifte bekendtskab med. Der
skrives datoer ved de digte der skal læses som lektie. Heroppe er der opgaver til de læste
digte.
I løbet af de kommende uger vil jeg udsætte jeres børn for de årlige læse og stavetest.
Skolen har fravalgt de nationale digitale test og bruger et andet standardiseret testsystem.
Hvad testene viser får I at vide, når vi holde skole/hjemsamtaler 6. juni.
Jeg skal afspadsere og afholde 6. ferieuge, så jeg er væk i uge 19 og 20.
I denne uge har vi fortsat vores forløb ”To change the world”. Vi har arbejdet med en mindmap over ord knyttet til temaet. Derudover er eleverne blevet præsenteret for Gandhi. Vi
har snakket om hans liv og læst nogle af hans citater på engelsk. Vi fortsætter temaet i
næste uge.
Torsdag var vi lærerer på skolemesse. Så musik var erstattet af dansk med Sofie. Næste
uge står den på sangskrivning.
Hilsen Christine, Mathias og Maria

6. og 7. KLASSE (grøn gruppe)
Kære forældre og børn
I dansk har eleverne lavet de sidste opgaver om at finde ligheder og forskelle på danske,
svenske og norske ord og vi har i fællesskab samlet op på lighederne og forskellene i
sprogene.
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Som afslutning af forløbet har vi set to små film på henholdsvis norsk og svensk, hvor
eleverne skulle se, hvor meget de forstod, og genfortælle det af handlingen, de forstod.
Eleverne har også fået udleveret bogen ”Et mærkeligt skib” af Anita Krumbach, som vi skal
læse i de kommende uger, og vi har snakket om forventninger til bogen ud fra forsiden og
titlen.
Lektien de næste uger bliver læsning til hver gang, vi har dansk, og eleverne har fået
udleveret en lektieoversigt sammen med bogen.
Matematik
vi er næsten færdig med mat-test :)
Mvh. Annika og Maria

Orange :
Kære børn og forældre
Vi har haft en super god uge med tre meget forskellige teaterstykker. Børnene syntes
virkelig det var spændende og vi har haft nogle gode snakke om de forskellige stykker.
Vi er ikke helt helt færdige med vores tema om familie, så det gør vi færdig på mandag.
Torsdag var vi så heldige at have besøg af Lilla gruppe. Så vi hyggede med leg inde og
ude.
Rigtig god weekend
Hilsen Janni

SFO:
Kære forældre og børn
Vi har i denne spist eftermiddagsmad på terrassen.
Tiden er nu til solcreme. Vi smører gerne børnene ind når de kommer fra skole. Vi har
solcreme , men skal jeres børn bruge noget specielt skal I selv medbringe det.
Fredagsmad
Uge 18: SFO
Uge 20: Oliver N.
Rigtig god weekend
Hilsen Frederik, Jørgen, Sofie, Jytte og Janni

