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UGEBREV nr. 38 uge 25

Årgang 8

Kære forældre
Det har været dejligt at komme tilbage i almindelig gænge i grupperne, og have tid til at få afsluttet
det sidste, inden sommerferien.
Sidste skoledag er næste fredag. Dagen starter kl 8.00 som vanligt og vi slutter kl. 11.45 da sidste
bus går kl 12.00. Derefter er der frikvarter for alle der skal i SFO, inden SFO åbner 12.25.
I kommende uge får alle elevfamilier en kuvert med skemaer, adresselister, sommerferiebrev,
fredagsmadsseddel fra SFO og kalender. Husk at få dem op af taskerne.
Når vi åbner vinduer på lærerværelset og på kontoret, er det så tosset at de lukker ud i
skolegården lige i børnehovedhøjde. Det er sket flere gange at elever er ramt i vinduerne med et
brag. Vi har prøvet flere forskelligge ting for at undgå dette, uden det er lykkedes at hold eleverne
på afstand af vinduerne. Derfor vil vi nu afprøve om det kan hjælpe hvis vi placerer en række
plantekrukker langs med bygningen, så hvis nogen af jer har krukker I ikke bruger længere, er vi
villige aftagere.
Kig i SFOs opslag efter åbningstiderne i sommerferien (uge 27 + 31), da der ikke er tilmeldte børn i
ydertimerne.

Hilsen lærerne
Kalender
Juni
29.

Sidste skoledag

Juli
29.

SFO åbner
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August
13.

Skolestart (skolen fylder 9 år)

Rengøring:
Uge 26: SFO: Franciska, Skolen: Sofie, Gymnastiksalen m.m: William B.T.
Uge 31: SFO: Kathrine/Astrid
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
Tusind tak for en fin uge sammen med jeres børn.
Det er dejligt at komme i gang med hverdagen igen.
I denne uge har vi fået godt fat i bogstaver, lyde og små ord igen.
Vi har blandt andet lavet små bøger om egne oplevelser med tekst og tegninger.
Vi har arbejdet med rim og remser og lavet en lille rimbog
Udover det har vi også været kreative ved at lave sjove malerier med figurer og sunget
mange sange, hvor vi giver hinanden massage undervejs.
Vi sluttede uge af med være på løb med Palle Pirat og været på besøg i børnehaven.
Rigtig god weekend.
Venlig hilsen Gunhild

1. KLASSE (gul gruppe)
Kære forældre og børn i gul gruppe
Tak for en hyggelig skolefest til jer alle sammen, og for skole-hjem samtalerne. Skuespillet
var kulminationen på to ugers teater, hvor vi alle havde forskellige roller. Det var
spændende at være med til, og jeg glæder mig personligt allerede til næste år, hvor vi gør
det igen.
I dansk arbejdede vi med et 'læs og forstå' system, og vi havde herudover fokus på
tillægsord. Onsdag i værkstedstimerne havde jeg forberedt et miniforløb om
konstruktioner. Vi så video og billeder af broer og højhuse, talte om form og funktion, og
begyndte herefter at lave vores egne broer og højhuse af paptallerkner, plastickrus,
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træstykker m.m. Det arbejdede vi videre med fredag, og vil afslutte næste onsdag.
I bakkerne handlede det om fisk og hvilke typer der yngler og lever i åen ovre i bakkerne.
Selvom chancerne ikke var store, lavede vi vores egne fiskestænger og forsøgte lykken.
Venlig hilsen Jesper

2. og 3. KLASSE (rød gruppe)
Kære forældre og børn i rød gruppe
Så er temaugerne slut og vi er tilbage til hverdagen igen. Og dog ikke helt. Der er kun lidt
over en uge til sommerferie, så meget af arbejdet i skolen handler om, at få afrundet hvad
vi er i gang med og få gjort klar til, at gå på ferie.
I denne uge har vi fået arbejdet det sidste med vores sproglige opgaver, vi har fået læst en
masse, og så har vi lavet små opgaver med tegneserier. Vi har lavet det mål at blive
færdige med Gummi Tarzan, selvom at noget af læsningen bliver højtlæsning fra mig.
Derudover har vi arbejdet med at gøre klasselokalet skifteklar, og har været på biblioteket,
hvor vi har lånt en bog, eleverne skal læse i sommerferien.
I engelsk har vi arbejdet med nye ord, brugt ordbog, og har leget ”butik” på engelsk. I
bakkerne har vi snakket om livet i vandløbene, overlevelse, lavet fiskestænger og har
fisket lidt.
Næste uge kommer også til at stå i afrundingens tegn. Onsdag har vi sidste dansktime
sammen, hvor vi hygger med popcorn og andet godt. Eleverne må gerne tage lidt snolder
med til sig selv til maks. ca. 10 kr.
Lektier til tirsdag: Gummi Tarzan. Eleverne får at vide fredag hvilke sider.
I ønskes en rigtig dejlig weekend.
Mvh. Mathias.

4. og 5. KLASSE (Blå gruppe)
Kære forældre og børn i blå gruppe
Tak for nogle fine samtaler. Mathias var vældig glad for at møde jer, inden han overtager gruppen
til næste år
Sikken en fin tur vi havde til Silkeborg. Den gamle lærer var helt rørt over at opdage, at alt det jeg
har puttet i hovederne på dem gennem mange år, faktisk sidder fast. De blev rost for deres viden
og deres tilgang til at arbejde med ting, som andre elever før dem har hvinet af skræk over.
Desværre havde vi alt for lidt tid, så jeg vil anbefale jer at tage en tur derned og få kigget på det
hele.
I den kommende uge skal der afleveres årets sidste hjemmeregning på mandag, og så skal vi
være færdige med kattedigtene. Er der mere tid kigger vi lige lidt på endelser af ord når de bøjes.
De unge mennesker har lært det flere gange, men det er noget af det der forsat volder dem
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problemer.
Alle bedes medtage en taske/plastpose i næste uge så alle tingene heroppefra kan komme med
hjem.

I denne uge har vi arbejdet med, at afrunde dette år. Vi har lavet sproglige opgaver, har
snakket lidt om nogle af de lege vi har leget, og har leget en leg. I musik har vi arbejdet
med genre, yndlingssange og vi har spillet på instrumenter.
I engelsk i næste uge skal eleverne gerne have mobiltelefon med, da vi skal downloade en
engelsk-app, de kan øve sig på i ferien. Derudover skal vi snakke lidt om næste år.
I musik holder vi afslutningshygge og ser lidt engelsk film.
Tysk
I denne uge har eleverne haft deres sidste tysktime med mig. Det skyldes, at jeg har fri i
tysktimen i næste uge og eleverne derfor sendes en time tidligere i SFO på tirsdag d. 26/6.
Jeg er af flere forældre og børn blevet spurgt, hvorfor jeg ikke fortsætter, så her kommer
lige en forklaring: Jeg har fra starten af kun været ansat i en tidsbegrænset stilling fra
vinterferien til sommerferien som vikar for Jørgen. Da skolen har haft brug for en
fuldtidslærer efter sommerferien, har jeg valgt ikke at søge fast ansættelse, fordi jeg er
selvstændig alternativ behandler og derfor kun har tid til et deltidsjob ved siden af.
Jeg har været enormt glad for at undervise de skønne unge mennesker i Blå gruppe. De
overraskede mig i tirsdags med en tavle fyldt med hjerter og søde beskeder, og de havde
lavet et tysk flag med karton på tavlen. Jeg fik også en fin gave og et meget sødt kort.
Sikke det varmede! Tusind tak til alle børnene!
Jeg har indtryk af, at Blå gruppe er blevet glade for faget tysk, hvilket har været mit
primære formål, så jeg er rigtig glad og tilfreds. Jeg ønsker alle børnene i Blå gruppe alt
det bedste fremover.
God weekend Christine, Mathias og Rie

6. og 7. KLASSE (grøn gruppe)
Kære forældre og børn
I dansk er vi begyndt at arbejde med læserbreve som genre, hvor vi har læst forskellige
læserbreve og skrevet et læserbrev i fællesskab.
Vi har også været på biblioteket, hvor alle elever har haft til opgave at finde to bøger, som
de skal læse og anmelde i sommerferien. Nogle af eleverne har valgt at læse bøger, de
har derhjemme, og det er også i orden.
Lektien til onsdag d. 27. juni er at skrive et læserbrev om brug af og regler for
mobiler i skoletiden ud fra en skriveskabelon, eleverne har fået udleveret.
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Engelsk
I denne uge har vi arbejdet videre med emnet ”food”. Eleverne har leget en leg for at
træne gloser om amerikansk mad og har lavet videoer med ”do's and don'ts” indenfor
engelske manerer. De blev rigtig sjove! Jeg er meget imponeret over elevernes humor og
kreativitet, hver gang de bliver bedt om at lave et skuespil eller en video. Eleverne har
også skrevet breve på engelsk til deres kommende engelsklærer, Vinni, så de har haft en
mulighed for at præsentere sig selv for hende. Der er ingen lektier til næste uge, med
mindre man ønsker at arbejde videre på brevet hjemme.
Tysk
I tysk har vi arbejdet med ordstilling i bisætninger ved at skrive og fortælle om, hvilken
årstid, der er elevernes yndlings og hvorfor.
Lektie til onsdag d. 27/6: Fang An 3 s. 23-24.
Hilsen
Annika og Rie

Orange :
Kære børn og forældre
Vi har denne uge hygget og leget. Vores mapper har vi også arbejdet i. Børnene må gerne
tage dem med hjem i næste uge.
På torsdag holder vi afslutning. Vi har bestemt at menuen består af pandekager og is. Så
børnene behøver kun en lille madpakke.
Hilsen Janni

SFO:
Kære forældre og børn
Vi ændre lidt på åbningstiden i uge 27 og 31. Mandag til fredag 7.30 - 16.00
Fra uge 32 holder vi igen normalt åbent.
Husk at få tømt børnenes rum inden I går på ferie.
Fredagsmad
Uge 26: Ditte
Uge 33: Laura/Laurits
Rigtig god weekend
Hilsen Frederik, Jørgen, Sofie, Jytte og Janni

