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UGEBREV nr. 36 uge 21

Årgang 9

Kære forældre
Jeres børn fik i går udleveret deres billeder, så husk at se i deres tasker. Så er det jo på
mandag vi alle skal på lejr, vi glæder os meget til at være sammen med jeres børn. De
børn som bliver afleveret her på skolen, bliver kørt der ud af andre forældre. Jytte har lavet
aftaler med 5 forældre om at tage dem med og hun tager selv 4 børn med. Husk I skal
hente jeres børn her på skolen onsdag mellem kl. 13.30 og 14.
Alle skal medbringe til lejren Tidlig SFO til og med 6. klasse.
Lagen, sovepose, nattøj, sovedyr betaler ikke for at deltage, så de må også gerne komme
med EN bog med navn på, hvis du vil have lidt at kigge i, inden du skal sove. Regntøj og
gummistøvler, jakke, skiftetøj, toiletgrej. Selvfølgelig får vi brug for solcreme – husk navn
på flaskerne
Jo flere ting I sætter navn på, jo nemmere bliver det at få det hele med hjem igen.
Blå og Grøn skal også medbringe et soveunderlag da de sover udendørs
Alle skal medbringe en madpakke til mandag middag samt en drikkedunk med navn på.
Den 3. juni til og med den 13. juni er der temauge om Landet. Den 13. kl. 18.30 til ca. kl.
21 er der skolefest for alle, som kommer til at handle om Landet.
Rigtig god weekend
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.
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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
ud af en løsning – enten en ny dato eller at betale sig fra den pågældende gang.
Venlig hilsen
Kirstine Segall
Kalender
Maj
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.
Lige uger: gymnastiksalen, toiletter, bruserum, Turkis m.m. og naturfagslokale.
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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 blev vi færdige med at læse ”Hjerternes dal” til beroligende musik.
Hjerternes dal er omgivet af kærlighedsbjerge og i dalen bor indianere og børn i telte. Vi er
selv hovedpersonen i historien og vi har mødt indianeren Ørnefjer og Flammedansernes
bål, Den Magiske Kilde, Den dybe dal, og de Milde Vinde. Historien sluttede af med en
flyvetur på ørnens ryg sammen med indianeren Ørnefjer.
I forbindelse med historien har vi talt om ild og vand. Hvornår er f.eks ild / vand for meget
og får lidt. Vi har tegnet og skrevet om ild og vand
Ellers er ugen blevet brugt på at arbejde i bogstavs- og lydbogen, lave matematik på
ipads, lege ”popcorn” som er en bevægelsesleg med ord og billeder, udendørs gymnastik,
da salen bliver brugt til terminsprøver.
Fredag i Bakkerne snakkede vi om vilde dyr og lavede en dyrequiz om vilde dyr.
Tak for de hurtige tilbagemeldinger ang. samtaler.
Vi ses på Hummelmosen på mandag. Jeg vil være derude fra klokken 7.30 og tage imod
de børn, der kommer direkte derud.
Ønsker alle en dejlig storebededagsferie
Hilsen Gunhild

1. og 2. KLASSE (Gul gruppe)
Kære forældre og børn i Gul gruppe
Mandag startede som vanligt med weekendsnak, skrivning og engelsk med Muzzy.
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Tirsdag fik vi talt med Hans som er kommet til Tyskland. Han er hjemme om to uger. Det
var godt at høre fra ham.
Torsdag så vi film og billeder fra vores anden bortrejste klassekammerat: Benjamin. Det
lader til, at han har en fantastisk tur i Nordamerika. De er begge meget savnet i klassen.
I Bakkerne handlede det om “de brølende 1920’ere”. Jeg fortalte lidt om årene, vi så
billeder og i Bakkerne lavede vi vores egne små radioer af træ. Radioen bliver
hvermandseje i denne periode, så det var nærliggende at tage udgangspunkt i den.
Læsehold 1
På læsehold 1 har vi tirsdag og onsdag haft 10 minutter læsetid, herefter “hentediktat” og
sluttet af med dansk-spil og lignende. Det er gået stille og roligt, og god indsats fra alle.
Læsehold 2
Vi har fået arbejdet videre i vores danskmateriale. Børnene sad tirsdag og arbejdede
koncentreret i næsten en time. Vi nåede dog også at lave navneordsleg, samt at øve
håndskrivning. Det gør vi både i arbejdshæfter og på tavlen, hvor børnene gerne vil op og
skrive bogstaver sammen med mig.
Venlig hilsen Vinni og Jesper

Matematik:
Så er vi færdige med Multibogen. Alle har været så seje, og kan nu prale af at have været
igennem hele 2 bøger. FLOT!
Lektie til mandag: Ikke flere lektier på denne side af sommerferien.:)
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
Vi arbejder videre med projektet, men først skal vi lige snakke med William online. Det
bliver spændende at høre, hvordan det går.
Hilsen Vinni
Idræt og billedkunst.
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I billedkunst i denne uge har eleverne arbejdet med at glasere deres krukker. Derudover
afholdte vi ”Scenen er din”.
I idræt var vi ude og lege forskellige lege. Vi opfandt blandt andet vores egen leg, ”Ulvetik”.
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:
I denne uge, i dansk, har vi arbejdet med grammatik, skrivning og politik. Tirsdag
arbejdede vi i grammatikbogen, onsdag blev der lavet forskellige skriveøvelser, som
handlede om at skrive beskrivende, og fredag arbejdede vi med det kommende valg.
I engelsk fik vi snakket, lavet en tegneleg om at følge instruktioner, lavet noget grammatik
og en ordleg.
I vidensfag lavede vi et rollespil om 'politik gennem tiderne'. Der skulle løses dilemmaer,
først som stamme, derefter mellem stammer, konge mod pøbel, og i et demokrati.
I musik havde vi på fokus på Melodi Grandprix, og lavede vores egen lille afstemning.
Obs. det vil være godt, hvis alle elever kan have en lommelygte med på lejren.
Lektier til ugen efter teaterugerne:
Til tirsdag:
- s. 54-55-56 i grammatikhæftet.
Til onsdag:
Engelsk grammatik-ark om datid.
20 min. læsning hver dag i teaterugerne (de dage der ikke er friskrivning).
30 min. friskrivning to gange om ugen. Selvvalgt emne. Evt. om deres superhelt. Fokus på
at skrive beskrivende og huske punktum og stort bogstav.
I ønskes en rigtig dejlig weekend.
De bedste hilsner,
Mathias.
Matematik
Vi har i denne uge gennemgået reduktionsopgaver, samt arbejdet med negative tal.
De har fået en ny hjemmeregning. Den er til mandag efter teaterugerne.
Lektie multibogen:
5. klasse: s.
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6. klasse: s.
Mvh. Maria
Tysk
Mandag arbejdede vi med bestemte kendeord foran navneord for tøj. Vi har hørt om de tre
(der, die og das) og startet op på, hvordan de bruges. Når alle er færdige med side 34 og
35 fortsætter vi med ”Sandheden om Rødhætte”, som vi startede på i fredags. Der går jo
herefter 3 uger uden almindeligt skema.
Hilsen Vinni

7. og 8. KLASSE (turkis gruppe)
Kære forældre og børn
Da ugen har stået i terminsprøvernes tegn, har vi brugt den ene gang, vi har haft en
almindelig dansktime, på at snakke om, hvordan læseprøven og diktaten skulle foregå.
Eleverne har også haft lidt tid til at arbejde med oplægget til den mundlige prøve d.
25.06.19.
I ugen efter teaterugerne har eleverne tid til at afslutte arbejdet med oplægget til den
mundtlige prøve, men det er også nødvendigt, at de arbejder på det derhjemme.
Hilsen Annika

Kulturfag
Venlig hilsen Jesper
Engelsk
Den aflyste Terminsprøve blev erstattet af at vi lavede en ”prøve-prøve”. Vi brugte
mandagens dobbeltlektion på de 4 kategorier som også er i en afgangsprøve, men i en
mildere form. Indholdet er en lytteøvelse, en læseøvelse med Multiple choice, en sprog-og
sprogbrugs-prøve hvor man skal bøje ord så de passer til teksten, samt en skriveopgave,
der med tiden bliver til skriftlig fremstilling. Alt bare i kortere og lettere form end i 9. Nogle
syntes det var svært og andre at det var for let. Men alle bestod.
Tysk:
Tirsdag var terminsprøve i dansk. Torsdag fik de opgaven fra mandags engelskopgave
retur, og jeg gennemgik, hvad der bliver vurderet på. Herefter trænede vi samtale på tysk
om kendte emner som tøj, mad og hobby mm. Næste punkt var at prioritere ønsker til
roller i de kommende teateruger, som jo er Rollespillet Landet. Turkis er i København,
mens vi andre starter op. Vi sluttede af med tysk grammatik, repetition af sein i nutid.
God tur til København ønskes herfra.
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Hilsen Vinni
Hilsen Vinni
Matematik
Så er vi kommet igennem terminsprøverne. Alle har været så gode :)
Næste uge står den på lejr. :D
Lektier til tirsdag:

7.: s. opg.:
8.: s. opg.:

Mvh Maria
Tidlig SFO (orange)
Kære forældre og børn
Nu nærmer lejren sig og børnene glæder sig rigtig meget når vi snakker om det her i
skolen. Måske er de lidt nervøse når I snakker om det derhjemme? De aktiviteter der skal
foregå på lejren, vil Orange gruppe også deltage i, ligesom resten af skolen, men hvis det
bliver for svært for dem, samler jeg gruppen og så laver vi noget sammen, som de alle kan
være med til.
Vi vil selvfølgelig gerne at børnene overnatter på lejren, men det skal ikke være for enhver
pris, så hvis de bliver kede af det eller synes det hele er for meget, så vil jeg ringe til jer
forældre. Det skal være en god oplevelse at være på lejr :)
Rigtig god weekend
- Sofie

SFO:
Kære forældre og børn
Så er sommerferiesedlerne kommet på tavlen til sfo indgangen. I må også meget gerne
sende en mail på jv@midtdjursfriskole.dk
Vil I tjekke jeres børns rum om de har skiftetøj, strømper og regntøj? Vi har desværre ikke
ekstra tøj.
Vi har flyttet lidt rundt i sfo’en . Fodboldbordet er kommet ind på det gamle kontor. Så kan
vi nemlig lukke døren til når spillet bliver for højtlydt.
Fredagsmad
Uge 23: SFO
Rigtig god forlænget weekend
Hilsen Frederik, Jørgen, Sofie, Jytte og Janni

