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UGEBREV nr. 35 uge 20

Årgang 9

Kære forældre
Til vores rollespil mangler vi eleksir flasker og spisepinde til tryllestave. Flaskerne kan evt
være grill olie, dressing eller panodil junior flasker.
Turkis har besøg af en ny elev på prøve, velkommen til Teis og hans familie.
Vi har fået mange tilmeldinger til vores lejr, men mangler stadig nogen, i bedes aflevere
den senest på tirsdag.
Photocare har i dag hentet jeres billidebestillinger, så nu vare det ikke længe før i får dem.
Christine er bortrejst på ferie og afspadsering den næste uge, men I kan skrive til hende
på mail.
God Bededagsferie
Personalet

Kære forældre
Der er lavet ny rengøringsplan til næste skoleår 19’/20’, som hænges op i aulaen, hvor I
kan skrive jer på. Man skal samlet have 3 rengøringer på et år (fx 1x”skole” + 1x”SFO” +
1x”gymnastik mm.”), og man bestemmer selv om de skal ligge samlet i én weekend eller
spredt hen over året.
Hvis ikke man selv skriver sig på, sætter jeg jer på nogle af de ledige uger, som er tilbage.
Ønsker man at betale sig fra rengøring koster det 3000,- i alt og så skal det meldes på
kontoret til Jytte.
Hvis man bliver forhindret på en af de rengøringer man har sat sig på, er man selv
ansvarlig for (gerne i god tid) at melde ind til Jytte på kontoret eller Kirstine Segall og finde
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ud af en løsning – enten en ny dato eller at betale sig fra den pågældende gang.
Venlig hilsen
Kirstine Segall

Kalender
Maj
17.

Store bededag skole og SFO lukket

24.

Prins Frederiks cup SFO på Thorsagerskole 1. og 2. 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

Juni
3. - 14.

Teater temauger

5.

Grundlovsdag skole og SFO/klub lukket

6.

Bestyrelsesmøde

10.

2. Pinsedag Skolen og SFO/klub lukket

13.

Skolefest

14.

Oprydning efter skolefest

19.

Klasselærerdag

28.

Sidste skoledag før ferien

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.
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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 22: SFO: Weronika Skole: Emile/Evie Gymnastik: Vera
Uge 23: SFO: Saron Skole Astrid/Kathrine Gymmastik ?
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 skøn uge.
I denne uge har vi haft fokus på at lære klokken. Vi har blandt andet siddet med ure og
prøvet os frem.
Derudover har vi været på matematikløb i skoven, tegnet og ”børneskrevet”
Gymnastik forgik udendørs, da Grøn har terminsprøver i salen.
Vi har besøgt ”Hjerternes dal”, som er en historie, som børnene hører, når de ligger ned på
madrasser og puder.
Hjerternes dal er omgivet af kærlighedsbjerge og i dalen bor indianere og børn i telte. Vi
har mødt indianeren Ørnefjer og Flammedansernes bål og Den Magiske Kilde. Det kan
være en kæmpe udfordring at ligge stille for nogle i klassen :)
I postmappen ligger invitationer til samtaler d. 18. og 19. juni. Jeg håber I har mulighed for
at komme.
Ønsker alle en dejlig storebededagsferie
Hilsen Gunhild

1. og 2. KLASSE (Gul gruppe)
Kære forældre og børn i Gul gruppe
Dansk, Engelsk, Vidensfag, Idræt:
Mandag var der weekendsnak og skrivning/tegning om det. Derefter havde vi engelsk,
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hvor vi så 2 versioner af første afsnit om Big Muzzy. Herefter hørte vi lidt engelske sange
om alfabet og mad.
Læsehold 1 og 2
Tirsdag gik dagen med at Mikkel skulle fortælle om hans tur til København, og senere på
dagen fik vi kontakt med Hans over Messenger. Det var godt at høre fra ham, og vi fik
fortalt, at vi glæder os til at han kommer hjem igen.
Onsdag og torsdag handlede det om 1. Verdenskrig i vidensfag. Jeg havde taget 25
billeder med som alle var autentiske og alle fortalte en historie om krigen. Nogle billeder
var sjove, finurlige eller mærkelige, men langt de fleste var selvfølgelig triste. Vi har
efterhånden diskuteret et par gange igennem Danmarkshistorien hvad krig er for noget, og
hver gang har vi overvejet, hvorfor mennesker gør noget så skrækkeligt. Vi er dog ikke
kommet tættere på et svar, men børnene er utrolig gode til at deltage i samtalen. Det er
spændende at diskutere alt det der undrer og bekymrer dem. Vi sluttede af med at blive
enige om, at selvom det havde været nogle triste billeder, kunne vi godt have en god dag
bagefter.
Venlig hilsen Vinni og Jesper

Matematik:
Vi er gået i gang med den sidste lille del af multibogen. Vi har lavet opgaver fælles på
klassen. Så de fleste er færdige med siderne.
Lektie til mandag: 1. klasse: 88, 89, 91
2. klasse: 86, 87, 88, 89
Mvh. Maria

3. og 4. KLASSE (Blå gruppe)
Kære forældre og børn i Blå gruppe
Dansk, Matematik, Vidensfag:
God weekend
Hilsen
Christine og Karin
Engelsk
Store Bededag gør at vi fortsætter projektet næste uge.
Hilsen Vinni
Idræt og billedkunst.
I billedkunst i denne uge har eleverne arbejdet med at male deres fabeldyr. Derudover
lavede vi en sjov lille tegneøvelse, og eleverne fik lidt tid til at forberede en optræden til
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”scenen er din”. Sidste gange med billedkunst vil vi nemlig sætte lidt tid af til at holde
scenen er din i klassen.
I idræt var vi ude og lege nogle gamle lege. Til sidst fik eleverne tid til at bygge en Tarzanbane.
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:
Så er en forkortet skoleuge ved vejs ende. I denne uge har vi, i dansk, lavet grammatik
med fokus på de mindre ordklasser (kendeord, udrådsord, mm.). Derudover har vi arbejdet
med skrivning. Målet er, at eleverne skal blive vant til friskrivning og nogle gang at få
friskrivningslektier for. Eleverne gik i gang med at skrive superheltehistorier, og vi
snakkede derudover om at skrive beskrivende.
I engelsk lavede eleverne skriveopgaver, derudover læste vi og lavede nogle lege.
I vidensfag læste vi om korn i forbindelse med vores køkkenhaveprojekt, og vi plantede
forskellige afgrøder.
I musik præsenterede eleverne deres fremlæggelser om musik gennem forskellige årtier.
Lektier:
Til tirsdag:
- s. 50-51 i grammatikhæftet.
Til onsdag:
- En halv times friskrivning.
I ønskes en rigtig dejlig weekend.
De bedste hilsner,
Mathias.
Matematik
Tirsdag talte jeg med alle enkeltvis omkring hvordan deres matematik evaluering var gået.
Torsdag blev de introduceret til emnet reduktion. Vi arbejde på løs-ark, for at øve.
Er man ikke færdig med disse, så er det lektie til i næste uge!
De har IKKE fået en ny hjemmeregning.
Lektie multibogen:
5. klasse: s.
6. klasse: s.
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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
Mandag repeterede vi rollerne til kapitel 8 i bogen ”Rotkäppchen”. Herefter så vi lidt af
Sandheden om Rødhættte.
Hilsen Vinni

7. og 8. KLASSE (turkis gruppe)
Kære forældre og børn
I dansk har eleverne nu valgt deres prøveoplæg, der er en novelle, en artikel, et essay
eller en dokumentar, som de skal tale om til den mundtlige prøve.
Vi har i fællesskab gennemgået, hvordan de skal arbejde med teksterne, og hvordan
deres synopse skal laves. Synopserne er vi også gået i gang med, og aftalen er, at de
først skal afleveres i dansktimerne om tirsdagen efter teaterugerne.
Det er vigtigt ikke at forveksle synopsen til danskprøven med synopsen, som eleverne
lavede til projektopgaven. I dansk er synopsen primært en dagsorden for den mundtlige
prøve, hvor lærer og censor kan se, hvorfor eleven har valgt sit prøveoplæg, hvilke
danskfaglige emner i forhold til teksten, eleven vil tale om til prøven, hvilket
oplæsningsstykke, der er valgt, og endelig hvilke tekster fra vores opgivelser, der bliver
perspektiveret til. Der skal ikke stå, hvad de vil sige om punkterne.
Hvis det er svært at holde synopsen i dansk adskilt fra synopsen i projektopgaven, er der
en fin beskrivelse af hele forløbet og en skabelon til synopsen på
https://dansk.gyldendal.dk/Indgange/forloeb/kursus_synopsen/case_1.aspx , hvor eleverne kan
logge ind med deres UNI-login. Vi har gennemgået det hele flere gange i klassen.
For at eleverne kan føle sig bedst muligt forberedt til den mundtlige prøve, har jeg valgt at
flytte den en uge, så de kan få vejledning i de sidste ting, de mangler at få på plads i ugen
efter teaterugerne. Det betyder, at de mundtlige prøver bliver afholdt d. 25.06.19 med
første elev kl. 8.00 og sidste elev kl. 15.30. Den præcise oversigt over tidspunkterne har
jeg udleveret til eleverne.
Lektien indtil den mundtlige prøve er at sætte sig grundigt ind i prøveoplægget, at lave en
analyse af det og at øve sig i fremlæggelsen af punkterne på synopsen, der skal tage 1012 minutter.
Hilsen Annika
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Kulturfag
Så er valgkampen skudt i gang, og jeg har taget den beslutning, at sætte
historieundervisningen på pause, for i stedet at undervise i politik og valgkamp. Det er
noget, som sker hvert fjerde år, så det ville i bund og grund være mærkeligt ikke at sætte
fokus på det i undervisningen i kulturfag.
Mandagen gik således med at aktivere forforståelsen – Ord og begreber kom op på tavlen,
og det førte til fornuftige debatter. Alt fra Rasmus Paludan til valgplakater blev nævnt.
Herefter fortalte jeg om de danske partier, hvorfor det hedder venstre/højrefløj, mandater
og fordelingspolitik/værdipolitik.
Og apropos valgplakater har jeg bestilt sådanne fra samtlige partier. De kommer op og
hænge i klassen, og vil blive brugt til det afsluttende ”valg” som vi skal afholde i Turkis.
Mere om det senere. Den første vi har modtaget, er fra DF, så det skabte udgangspunkt
for undervisningen onsdag.
Venlig hilsen Jesper
Engelsk
Vi har aflyst Terminsprøven uge 21, da der var forsinkelse på det materiale, jeg har bestilt
hjem. I stedet har vi arbejdet med grammatik, og nogle elever (fra 8.) har prøvet kræfter
med Læsedelen og Sprog og Sprogbrugdelen fra det opgavesæt jeg skræmte dem med
sidste uge. De har alle arbejdet godt. Vi kommer til at træne både de skriftlige og de
mundtlige prøver i både engelsk og tysk, så eleverne kender arbejdsformen, før de skal til
de rigtige prøver. Det bliver kun til enkelte øvelser på denne side af sommerferien.
Tysk:
Tirsdag arbejdede vi med opgave D i Übungsbuch, og gik lidt videre med opgave E.
Torsdag arbejder vi med afslutningen af emnet.
Hilsen Vinni
Matematik
Næste uge er der terminsprøver.
Ugeplan:
Mandag: Alm. skoledag
Tirsdag: Terminsprøve dansk (stil) mødetid kl. 8. Prøven starter 8.30
Onsdag: Terminsprøve matematik mødetid k. 8. Prøven starter 8.30
Torsdag: Alm. skoledag
Fredag: Terminsprøve dansk (stave og læse) 10.10 – 11.50 for elever med særlige vilkår
er det kl. 10.10 til 12.35
Lektier til tirsdag:

7.: s. opg.:
8.: s. opg.:
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Naturfag
Vi har arbejdet videre med koralrev og lavet en lille udstilling i aulaen om nogle af dyrene.
Idræt
HUSK der er idræt mandag

Mvh Maria
Tidlig SFO (orange)
Kære forældre og børn
Vi er ramt af skoldkopper i Orange gruppe og Karl og Johanna er stadig på ferie, så vi har
været en meget lille gruppe i denne uge. Vi snakker en del om lejrturen og alle glæder sig
stadig, specielt til at se hvad det der rollespil går ud på og mange håber at der skal ristes
skumfiduser over bål :)
Vi er nået rigtig langt i opgavemapperne og har derfor taget hul på vores nye skrivehæfter.
Her bliver bogstaverne øvet, både i forhold til at skrive dem, men også at lytte efter dem i
forskellige ord. Vi snakker også lidt om forskellen på vokaler og konsonanter.
Rigtig god weekend
- Sofie

SFO:
Kære forældre og børn
I næste uge kommer der sommerferieplan op. Vi vil gerne have svar senest den 20/6.
Som noget nyt vil vi prøve at have sammenpasning med børnehaven Solbærkrogen i uge
31. Det bliver os fra SFO/klub der skal over i børnehaven, der vil være samme personale
antal på, som vi plejer at være i ferierne, så hvis det ikke kommer til at køre, vil vi kunne gå
tilbage til SFOen, i skal aflevere jeres børn i børnehaven og hente dem der igen (hvis i
ikke høre andet).
Fredagsmad
Uge 21: Hector
Uge 22: Lejr
Uge 23: SFO
Rigtig god forlænget weekend
Hilsen Frederik, Jørgen, Sofie, Jytte og Janni

