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UGEBREV nr. 35 uge 21

Årgang 8

Kære forældre
Denne uge har været præget af gæsterne fra Klovborg Friskole, som har boet her i 3
dage. Det er dejligt at andre også får øje på mulighederne på Djursland, og kan finde på at
tage hertil. Selvfølgelig giver det lidt uro hos vores egne elever, men det takler de nu
meget godt.
Christine har været rundt i Gul, Rød, Blå og Grøn for at fortælle om datalovgivningen, og
de ændringer der er gældende fra i dag i forbindelse med den nye europæiske
datalovgivning. Der er et brev med hjem til forældrene ang. dette emne.
I forbindelse med den nye lovgivning, er det nu sådan at vi ikke må lade personalet gå ind
på kontoret fx for at ringe til jer. Dette på trods af af alle personfølsomme oplysninger er
forsvarligt låst inde. Det betyder at vi fra i dag har en telefon på lærerværelset til brug for
lærerne. Denne telefon er lydløs og vil som hovedregel ikke blive taget hvis den ringer i
løbet af dagen. Så brug forsat de kendte numre hvis I vil ringe til os.
Næste uge drager vi af på lejrskole onsdag. Vi håber det gode vejr fortsætter. Jytte har i
dag brug tid på at få de sidste tilmeldinger i hus, så vi skulle være helt klar nu. Vi mangler
dog stadig vores ene telt, men vi har fundet en løsning denne gang.
Efter lejrskolen er der to ugers teater – temauger op til skolefesten 14. juni. I disse uger
møder alle elever fra 8.00 – 13.10. Der arbejdes med teater i tidsrummet frem til 11.45 i
forskellige hold, og den sidste lektion læses i gruppen med en lærer.
Hilsen personalet
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Kære allesammen på Midtdjurs Friskole og Børnehuset Solbærkrogen.
Som I nok ved, er jeg blevet opereret og jeg er også kommet hjem igen.
Operationen gik planmæssigt, og jeg har det godt. Det betyder, at jeg sandsynligvis bliver
helt rask, når jeg er færdig med at restituere og genoptræne.
Jeg hører heldigvis, at det går rigtig godt på friskolen, og det er jo dejligt.
Jeg savner jer allesammen, og jeg glæder mig helt utrolig meget til at komme på arbejde
igen.
Tusind tak for de fine breve og tegninger, de var meget flotte.
Kan I have en rigtig god lejrtur i næste uge.
Venlig hilsen Jørgen
Kalender
Maj
30-31

Lejrskole Adresse: Langholmvej 28, Gerrild
Nordstrand, 8500 Grenå

Juni
1

Lejrskole

6. - 14.
7.

Teateruge
Bestyrelsesmøde

14.

Skolefest

15.
29.

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

Rengøring:
Uge 23: Vitus og Cornelia det hele
Uge 24: SFO: Franciska, Skole: Hans Gymnastik: Victoria L.
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

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

0.KLASSE (lilla gruppe)
Kære forældre og børn i lilla gruppe
Tak for en kort, men dejlig uge :)
Ugen er gået med dels at skrive, tegne og dels lave opgaver i dansk og matematik
Desuden har vi sunget sange, hvor vi skiftevis masserer hinanden på ryggen og vi har
lavet flotte farvestrålende regnrør i musik/billedkunst, da vi hører lidt om indianere til
morgenfortælling i denne og næste uge.
Fredag kunne vi ikke komme i Bakkerne, da vi havde lånt området ud til vores gæster fra
den anden Friskole.
Derfor valgte vi at gå i Mølleskoven for at lege nogle fælleslege, samt bygge huler og fodre
ænder ved åen.
På onsdag skal vi på lejrskole. Vi har talt lidt om lejr i klassen og jeg har sagt til børnene at
hvis der er nogle, der vil have en bamse eller en bog med eller lign er det fint for mig, hvis
det føles trygt. Jeg har også fortalt at jeg har arbejdet i 0. klasse i mange år og ved godt at
der er børn, som fx har brug for at komme op om natten for at tisse eller nogle der har
brug for at sove med ble. Det er helt almindeligt, så hvis der er nogle, der har brug for
hjælp, skal de bare komme til mig. Der var ingen af børnene der sagde noget i den
forbindelse – men jeg har i hvert fald tydeliggjort det.
Hvis I har yderligere spørgsmål om lejrskolen – må I gerne henvende jer .
Børnene har forsat ikke biblioteksbøger med hjem.
Rigtig god weekend – vi glæder os til lejrskole.
Hilsen Gunhild, Mathias, Rie og Sofie

1. KLASSE (gul gruppe)
Kære forældre og børn i gul gruppe
I denne uge gik dansktimerne med at arbejde med navneord, udsagnsord og tillægsord.
De skulle tage billeder af navneord på skolen, hjælpe hinanden med at tage billeder af
udsagnsord, for eksempel 'at løbe', og til sidst hjælpe mig med at beskrive en ko og en
mand på tavlen ved at bruge tillægsord. Vi fik også sjippet nye ord og læst i vores
Pinnochiobog nu hvor der var læsebånd i denne uge.
I bakkerne arbejdede vi videre med køkkenhaven og begyndte at lave et fugleskræmsel.
Vi er også snart færdige med kunstprojekterne, som vi arbejder på i billedkunst med
Gunhild. Jeg har besluttet, at de skal være rekvisitter i årets skuespil. De bliver snart
udstillet på skolen, og de er bestemt værd at se!
Og så er der jo lejrskole i næste uge. Jeg er primærvoksen på gul gruppe, og vi har også
Frederik tilknyttet. Jeg glæder mig – Det håber jeg også, at børnene gør.
Matematik:
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I denne uge har vi haft aktivt matematik, med vendespil og kaste med terninger.
Alle har fået et kompendium med hjem i tasken. Dette er træningsopgaver, de skal IKKE
laves på en dag eller en time. Man skal lave maks. 5 plus -og 5 minusstykker om dagen,
og man skal selvfølgelig holde nogle regnefri dage også. :) Men tag jer bare god tid om det
:)
Venlig hilsen Jesper og Maria

2. og 3. klasser(Rød gruppe)
Kære børn og forældre i Rød gruppe
Grundet teaterforberedelser, har elever i denne uge haft Sofie og Jesper til en del af
danskundervisningen. I disse timer har eleverne arbejdet med sproglige opgave, læsning,
skrivning, og med et projekt om en af deres interesser.
Torsdag i bakkerne arbejdede vi videre på køkkenhaven, og lavede fugleskræmsler til at
holde fugle, og andre dyr, fra vores planter.
Fredag i engelsk arbejdede vi med ordforråd, så engelsk undervisningsvideo, og vi
fortsatte vores købmands-tema.
I næste uge står den jo på lejrskole det meste af ugen. Jeg ser frem til en nogle hyggelige,
spændende og lærerige dage.
Om tirsdagen har vi skole som normalt. Der står den på læsning i Gummi Tarzan,
sproglige opgaver, og så vi skal prøve at søge efter, læse og formidle information.
Lektie til tirsdag: Læse i Gummi Tarzan og udfylde ark. I må gerne bede børnene om at
fokusere på deres stavning. Vi arbejder på, at gå fra børnestavning til korrekt stavning.
Rød bog: s. 32 midt - 38
Grå bog: s. 20-24.
Matematik:
I denne uge har vi haft aktivt matematik, med vendespil og kaste med terninger.
Alle har fået et kompendium med hjem i tasken. Dette er træningsopgaver, de skal IKKE
laves på en dag eller en time. Man skal lave maks. 5 plus -og 5 minusstykker om dagen,
og man skal selvfølgelig holde nogle regnefri dage også. :) Men tag jer bare god tid om det
:)
I ønskes en rigtig dejlig weekend.
mvh. Mathias og Maria
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4. og 5. KLASSE (Blå gruppe)
Kære forældre og børn i blå gruppe
Målet med at få læst 7 fagbøger er nået for de flestes vedkommende, mens de sidste får
travlt i weekenden.
Vi arbejder videre med kattedigtene i dansk, og håber at blive færdige under temaugerne.
Der er hjemmeregning til på mandag, hvor der udleveres en ny hjemmeregning til ugen
efter.
På lejrskolen sover drengene i det ene telt og pigerne samt Christine i det andet.
Derudover er der et telt til bagagen.
Torsdag på lejrskolen tager Blå på tur sammen med Grøn. De kører kl. 8 og kommer hjem
ud på eftermiddagen.
Fra på mandag indsamles Blå gruppes telefoner om morgenen, og opbevares på kontoret.
Det sker da flere har svært ved at overholde de regler der findes på skolen for mobilbrug.
I forbindelse med vores tur til Ålborg på lejrskolen har vi aftalt med eleverne, at de må tage
penge med til en lille souvenir eller en is.
I engelsk har vi i denne uge arbejdet med ordforråd. Det gjorde vi igennem forskellige lege
Derudover begyndte vi at bruge ordbogen mere. Vi lavede blandt andet en lille opgave på
tid, hvor elevene skulle finde oversættelser af forskellige ord.
I musik blev eleverne introduceret til crooner-genren og Frank Sinatra. Derefter
færdiggjorde vi vores sangskrivningsforløb. Dette gjorde vi ved at eleverne skulle finde
musik-beats på nettet og synge deres sang til den.
Engelsk-lektie til tirsdag: Eleverne skal lære 5 nye ord fra et papir de fik udleveret tirsdag.
Tysk
I tysk har vi arbejdet med at bøje navneord og bøje ”zu haben”. Lektie til tirsdag d. 29/5:
Fang An 2 s. 9-13.
Hilsen
Christine, Mathias og Rie

6. og 7. KLASSE (grøn gruppe)
Kære forældre og børn
I dansk har vi haft ugens boganbefaling og eleverne har arbejdet med staveopgaver.
Herudover har de arbejdet på at få lavet de sidste sider i deres røde grammatikmapper og
der har også været tid til individuel læsning.
Der er ingen lektie de næste uger, da vi har lejr og temauger, men jeg forventer, at
eleverne stadig læser 30 minutter om dagen, medmindre de har en anden aftale med mig.
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I forbindelse med vores tur til Ålborg på lejrskolen har vi aftalt med eleverne, at de må tage
penge med til en lille souvenir eller en is.
Engelsk
I denne uge har vi arbejdet med myter og legender i onlineværktøjet Clioonline. Vi har læst
om og besvaret spørgsmål om Loch Ness uhyret og Kong Arthur.
Tysk
I tysk har vi arbejdet med at bøje navneord og slå op i ordbogen. Lektie til 6/6:
Navneordsark laves færdigt + Fang An 3 s. 21-22.
Matematik
I næste uge får de kun hjemmeregning for :)
Hilsen Annika, Rie og Maria

Orange :
Kære børn og forældre
Vi har i denne uge snakket lejrskole og set billeder fra Gjerrild.
Vi har holdt vores kl. 9 samling ude i det dejlige vejr.
Rigtig god weekend
Hilsen Janni

SFO:
Kære forældre og børn
Vi har haft vandbanen fremme meget i denne uge. Så husk badetøj og håndklæde på
rummet.
Der er kommet ferieseddel op. Husk at skrive jer på.
Fredagsmad
Uge 23: Jakob
Uge 24: Nicolai W.
Rigtig god weekend
Hilsen Frederik, Jørgen, Sofie, Jytte og Janni

