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UGEBREV nr. 34 uge 20

Årgang 8

Kære forældre
I denne uge er det lykkedes Jytte at få vores nye bibliotekssystem op at køre. Det vil sige
at alle igen kan aflevere og låne bøger. Jytte kan se at mange elever har en del bøger
hjemme som trænger til at komme retur. Vil I få tjekket skabe og skuffer samt tasker og
poser, så alle bøger igen kan komme herop. Vi ved godt det har været en træls periode
med de biblioteksbøger, men nu skulle systemet være klar igen.
Der mangler stadig en del tilmeldinger til lejrskolen i år. Alle er af huse, så det er
nødvendigt at får tilmeldt alle elever til turen. Hvis ikke I har fået printet tilmeldingen, kan
den hentes på kontoret. Penge for turen skal indbetales på skolens konto, og det nummer
står i det sidste ugebrev.
Desværre er der igen konstateret lus på skolen, så brug lige pinsen på at få tjekket og
kæmmet jeres børn, så vi kan tage lusefri på lejrskole.
Da alle nu må tro på at det er blevet sommer i Danmark, vil vi gerne have at de sidste
vinterstøvler og flyverdragter kommer hjem, så de ikke fylder heroppe i garderoberne.
Da der snart er skolefest (14juni) og dermed skal spilles skolekomedie, vil der i den
kommende uge være lidt forandringer i skemaet og i hvem der læser hvilken lektioner.
Dette skyldes at de større taleroller begynder at øve deres replikker. I år har Jesper og
Mathias skrevet et forrygende stykke drama, så det er de to herrer der står for instruktion,
og vi andre løser de opgaver der skal løses ang. kulisser, rekvisitter og kostumer som der
bliver bedt om. Efter lejrskolen går alle i gang med prøverne i små to uger. Mere om
afviklingen af skolefesten følger.
Læs endelig SFOs opslag om Prins Frederiks cup. Det er en gammel lokal tradition som
genoptages for 1. og 2. klasserne. De mødes med jævnaldrende fra Kolind Centralskole,
Marienhoffskolen og Thorsager skole. I år er det Marienhoffskolen der er værter.
Hilsen personalet
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Kalender
Maj
24

1. og 2. klasse til Prins Frederikscup

30-31

Lejrskole

Juni
1

Lejrskole

6. - 14.
7.

Teateruge
Bestyrelsesmøde

14.

Skolefest

15.
29.

Morgensang kl. 9, mødetid senest kl. 9
Sidste skoledag

Rengøring:
Uge 21: Mia og Casper det hele
Uge 23: Vitus og Cornelia 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 samtaler med nogle af I forældre og børn i denne uge. Dejligt at få talt sammen.
I den sidste tid har vi i lilla gruppe haft særlig fokus på de små dyr omkring os. Vi har dels
kikket på en myretue , studeret og snakket om myrernes levevis og tegnet en myretue
med de mange opdelinger / rum der findes i sådan en.
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Vi har desuden arbejdet med sneglen – vi har læst om den og dens måde at yngle på. Vi
har selv været ude at finde snegle og lavet små sneglebo.
Desuden malede vi tegnede snegle med vinduesmaling, som forhåbentlig kommer op at
hænge snarest mulig
På udeliv fredag lærte vi om bænkebideren, der er en af naturens nedbrydere og i øvrigt er
et gammelt krebsdyr , der for flere millioner af år siden kravlede på land . Vi var ligeledes
selv ude for at finde bænkebidere og lavet mørke/fugtige bo til disse.
Sidste fredag optrådte nogle børn fra lilla og gul med engelske sange – det var en spontan
ide og I kan se dem synge på vores FB-side.
Da der har været problemer med vores computersystem på biblioteket har børnene ikke
kunnet låne nye bøger de sidste 14 dage. Der skal sættes et nyt system op og det er klar
nu, så vi kan låne bøger igen.
Hilsen Mathias, Rie og Sofie og Gunhild

1. KLASSE (gul gruppe)
Kære forældre og børn i gul gruppe
.I dansk er vi ved at være færdige med den sidste tekstlæseprøve. Jeg sidder med dem
som ikke er færdige, og Sofie og Frederik laver forskellige aktiviteter med dem som er. De
er færdiggjorte inden skole-hjem samtalerne. Denne oversigt er desuden kommet i
postmapperne.
I bakkerne sjippede vi ord, kiggede til vores fine køkkenhave og spille pokemon-stratego.
I næste uge er der klasselærerdag onsdag d. 23. Desuden får vi besøg af Klovborg
Friskole onsdag. De har fået lov til at sætte telte op på skolens arealer. Så i næste uge vil
der være flere og nye ansigter på skolen. Det skal nok blive hyggeligt.
Matematik:
Nu skal Multibogen være færdig, så er den ikke afleveret til mig færdig. Skal det gøres på
torsdag:)
I denne uge har vi arbejdet endnu mere intensivt med større plus -og minusstykker. Alle
har fået et regnehæfte, så de kan øve sig i at skrive regnestykker overskueligt op :)
Jeg vil rigtig gerne i gang med et projekt omkring sæbekassebiler. Men vi mangler stadig
hjul, så hvis nogen har sådan nogle liggende de ikke bruger, så tager vi gerne imod :D
Venlig hilsen Jesper og Maria
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2. og 3. klasser(Rød gruppe)
Kære børn og forældre i Rød gruppe
I denne, dejligt varme uge, har vi i dansk arbejdet med ordklasser, at skrive
korte resuméer, vi har læst Gummi Tarzan og har arbejdet med viden om
snegle. Vi har vekslet lidt mellem at være indenfor og nyde solen udenfor.
I bakkerne, torsdag, arbejdede vi med planter. Vi så først til vores køkkenhave,
hvor vi kunne se hvordan vores planter havde vokset. Derefter snakkede vi om
hvordan planter vokser, om lys, vand, jord og ilt. Efterfølgende skulle eleverne
på jagt efter spiselige planter i område, som vi snakkede om og smagte på.
Fredag i engelsk arbejdede vi med nye ord, og begyndte et købmandsprojekt,
hvor eleverne skal lave produkter og handle med dem på engelsk. Dette
fortsætter vi med næste gang. Derefter, i dansk, læste vi og arbejdede med
tillægsord.
I næste uge begynder teaterforberedelserne så småt. Det betyder, at
henholdsvis Sofie og Frederik har rød gruppe i morgentimerne tirsdag og
onsdag. Planen er, at eleverne skal i gang med et lille projekt om, hvad der
interesserer dem.
Lektie til tirsdag: Gummi Tarzan; rød bog: 29-32 (til og med), grå bog: 20-22 (til
og med).
Matematik
Nu skal Multibogen være færdig, så er den ikke afleveret til mig færdig. Skal det gøres på
torsdag:)
I denne uge har vi arbejdet endnu mere intensivt med større plus -og minusstykker. Alle
har fået et regnehæfte, så de kan øve sig i at skrive regnestykker overskueligt op :)
Jeg vil rigtig gerne i gang med et projekt omkring sæbekassebiler. Men vi mangler stadig
hjul, så hvis nogen har sådan nogle liggende de ikke bruger, så tager vi gerne imod :D
I ønskes en rigtig god pinse, og så ses nogle af os til samtaler på tirsdag.
mvh. Mathias og Maria

4. og 5. KLASSE (Blå gruppe)
Kære forældre og børn i blå gruppe
Så er jeg tilbage på min pind fra på tirsdag, efter to ugers afslapning og rødvinsnydelse på
de franske kanaler. Det var tiltrængt.
Det første der sker bliver, at vi får besøg af Mingus i to uger i Blå gruppe. Mingus overvejer
at flytte til Midtdjurs Friskole, så det skal han da have lov at afprøve hvad indebærer.
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Velkommen til Mingus og hans familie.
Der er nogle stykker fra Blå Gruppe der begyndes at øve teaterroller til skuespillet til
skolefesten, men alle skal have læst de sidste kattedigte af Thorstein Thomsen og løst
opgaverne hertil, så det tager vi fat på igen på torsdag.
Dem der ikke har fået læst nok faglitteratur mens jeg har været væk, får lige lov til at bruge
næste uge på at få gjort det hjemme. Opgaverne til den enkelte bog må også gerne løses
hjemme.
Til lejrskolen ligger Blå Gruppe i telt. Skolen råder over telte til at sove i, og et ekstra telt til
drengenes bagage. Pigerne sover ligesom sidst sammen i det telt hvor jeg også sover,
mens drengene ligger i et telt lige ved siden af. Jeg er på pladsen til alle sover, og er til at
vække eller kalde på om natten hvis der bliver brug for det. Blå gruppe tager på tur torsdag
på lejrskolen sammen med Grøn gruppe, til Besættelsesmuseet i Ålborg. Mathias følges
med dem.
Husk at tilmelde jer lejrskolen.
Torsdag afleverer og låner vi bøger på biblioteket som igen er funktionsdygtigt
Engelsk og musik
I denne uge har vi i engelsk arbejdet med ordforråd. Eleverne har arbejdet med ord i deres
omgivelser de kender, har skrevet ord de endnu ikke kender, og vi har snakket om
forbindelsen mellem det danske og engelske sprog. Derudover har vi leget et par engelske
lege.
I musik er eleverne blevet introduceret for reggaegenren, og de har arbejde med at skrive
deres egne sange.
Tysk
I denne uge har vi arbejdet med at bøje navneord i bestemt og ubestemt og ental og
flertal. Lektie til tirsdag d. 22/5: Fang An s. 2-8 + øve zu haben-remsen.
Hilsen
Christine, Mathias, Maria og Rie

6. og 7. KLASSE (grøn gruppe)
Kære forældre og børn
I dansk i denne uge har vi haft læseprøve og staveprøve og eleverne har desuden
arbejdet med stumme bogstaver og læsning.
Lektien til næste torsdag er at skrive om sig selv, læse det grundigt igennem, sætte
punktum og rette alle stavefejl.
Tysk
I denne uge har vi arbejdet med at skrive om deres morgenrutine og med jobtitler. Lektie til
onsdag d. 23/5: Fang An side 17-18.
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Engelsk
I denne uge har vi arbejdet med myter og legender i Clioonline. Lektie til tirsdag d. 22/5:
Øve gloser om myter og legender.
Matematik
Vi er i gang med matematik i hverdagen. 6. klasse laver i bogen, mens 7. klasse har fået
kopiark :)
Naturfag
Her er vi startet op på et emne om regnskovene.
Hilsen Annika, Rie og Maria

Orange :
Kære børn og forældre
Vi har denne uge haft motorikuge, hvor vi har lavet forskellige motoriske øvelser både i
SFO og i gymnastiksalen. Det har været super sjovt.
Vi er også begyndt at øve os i, at skrive vores egne navne. Det må I rigtig gerne hjælpe
med derhjemme. Jeg har nemlig lovet is hvis alle børn kan skrive deres eget navn den
sidste dag inden sommerferien.
I næste uge begynder vi at snakke lejrskole.
Rigtig god weekend og vi ses på tirsdag
Hilsen Janni

SFO:
Kære forældre og børn
I denne kom vandrutschebanen endelig frem til stor fornøjelse for små og store. Børnene
må rigtig gerne have badetøj og et håndklæde på deres rum.
Næste fredag tager 1. og 2. klasse til kronprins Frederiks cup i Ryomgård. Seddel med
info kommer.
Fredagsmad
Uge 21: Victoria L
Uge 23: Jakob
Rigtig god weekend
Hilsen Frederik, Jørgen, Sofie, Jytte og Janni

