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UGEBREV nr. 39 uge 26

Årgang 8

Kære forældre
Tak for i år, og på gensyn næste år til et nyt spændende år. Vi starter 13. august kl. 8.00,
med at mødes ved flagstangen og synge, inden der laves opdeling af store og lille venner.
Derefter er der morgensamling i Aulaen. Dagen slutter med at fejre skolens 9 årsfødselsdag.
I dag fik alle elever en kuvert med hjem med skemaer og andre vigtige ting omkring næste
skoleår.
Rengøringsplanen ligger ikke der, men på skolens hjemmeside, og Jytte nævner også i
ugebrevene to uger frem, hvem der har rengøringen.
Husk at få alle personlige ejendele med hjem fra skolen. Der ligger stadig/igen en del tøj i
glemmekassen.
Hele næste uge er der åbent i SFO for tilmeldte børn, så hvis I opdager I mangler noget,
kan I godt hente det.
Tak for i år
Hilsen lærerne
Konfirmander 2018/19
Konfirmander fra Midtdjurs Friskole bliver undervist onsdage fra kl. 14.00-15.30. Første
gang onsdag d. 12. september.
Ved spørgsmål kontakt sognepræst Susanne Munk Hjørlund 8639 8047 eller sujh@km.dk
Der vil være konfirmandindskrivning for Midtdjurs Friskole søndag d. 2. september kl.
10.30 i Nimtofte kirke.
Konfirmationerne i 2019:
Nimtofte kirke søndag d. 28. april kl. 10.30
Tøstrup søndag d. 5. maj kl. 9.30
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Jeg glæder mig til at se de kommende konfirmander
Med venlig hilsen
Sognepræst
Susanne Munk Hjørlund
Svenstrupvej 2
8581 Nimtofte
8639 8047
E-mail sujh@km.dk

Kalender
Juli
29.
August

SFO åbner

13.

Skolestart (skolen fylder 9 år)

Rengøring:
Uge 31: SFO: Kathrine/Astrid
Uge 32: SFO: Kathrine/Astrid
Uge 33: SFO: Mathias M. Skole: Oliver N. Gymnastik m.m.: Oliver D.
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 året der gik.
I denne uge har vi arbejdet i vores danskbøger, været på skattejagt med Palle Pirat, malet
fine sneglebilleder og været på tur til Jættestuen ved Lubker. Der kommer billeder fra
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vores tur på facebooksiden.
Det har været en fornøjelse at dele dette år med jeres børn - og de er svære at slippe , når
man først har lært dem godt at kende - men nu står de klar parat til at starte i Gul-gruppe.
Jeg glæder mig til forsat at følge dem - lidt mere på sidelinjen dog - men vi skal dele både
musik, billedkunst og værkstedstimer sammen til næste år.
Rigtig god sommer og tak for godt samarbejde og fællesskab i år.
Kærlig hilsen Gunhild

1. KLASSE (gul gruppe)
Kære forældre og børn i gul gruppe
Jeg sender et sommerbrev ud i starten af næste uge.
Venlig hilsen Jesper

2. og 3. KLASSE (rød gruppe)
Kære forældre og børn i rød gruppe
Så blev det tid til skoleårets sidste ugebrev, og det sidste ugebrev med mig som
klasselærer. Som det fleste jo nok har opdaget, overtager Christine rollen som klasselærer
når børnene efter ferien begynder i blå. Selv hopper jeg over til kommende grøn. Jeg vil
dog fortsat skulle have børnene til idræt og billedkunst/musik, så vi kommer ikke helt til at
skulle give slip på hinanden, og det glæder mig.
Det har i hvert fald været en god oplevelse/tid som klasselærer for rød. De har ”udsat mig”
for en god og lærerig blanding af små udfordringer og dejlige stunder, og når vi nu nærmer
os afslutningen kan jeg bare sige, at jeg har været rigtig glad for at være lærer derinde.
Eftersom, at det er skoleårets sidste uge, har temaet for ugen været afslutning. Tirsdag
havde vi sidste dansktimer, onsdag holdte vi ”store hyggedag”, hvor vi først havde et lille
kageværksted og derefter hyggede med film og lidt godt. En rigtig hyggelig dag.
Torsdag afsluttede vi bakkerne med at få gjort nogle små projekter færdige, og derefter
spillede gul og rød stratego sammen på et stort areal.
Fredag er det sidste skoledag. Vi starter sammen i klassen, hvor vi får ryddet det sidste
op, så klassen er klar til at blive givet videre. Derefter er der fodboldkamp og fælles
afslutning.
I ønskes alle en rigtig dejlig sommerferie. Og så glæder jeg mig til at se børnene til idræt
og billedkunst/musik om 1,5 måneds tid.
De bedste hilsner,
Mathias
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4. og 5. KLASSE (Blå gruppe)
Kære forældre og børn i blå gruppe
2 års samarbejde er nu ved at lakke mod enden. Det er vemodigt hver gange det sker,
men når bare jeg ved de går mod gode tider med Mathias, så overlever jeg. De er jo også
stadig i huset, som naboer, næste år.
I dag ryddede de deres personlige ting op, og i morgen pakker klassen sammen og spiser
is.
Jeg ønsker jer og ungerne held og lykke i fremtiden.
Så er det tid til skoleårets sidste ugebrev. Ugen har i høj grad stået på afslutning af de
enkelte fag. Vi har snakket lidt om næste år og har hygget sammen med lidt film. I engelsk
har vi også downloadet en app, så eleverne kan holde deres engelsk ved lige hen over
sommeren. Nogle havde lidt problemer med app'en, som hedder: ”lær engelsk, tal
engelsk”. Hvis det er tilfældet er der en alternativ app ved navn: ”Lær og leg. Engelsk”.
Der er ikke nogen decideret lektier, men jeg vil opfordre eleverne til at bruge det og øve
ordforråd.
Som de fleste jo nok efterhånden ved, overtager jeg rollen som klasselærer efter
sommerferien. Det ser jeg frem til. Jeg har været rigtig glad for at have klassen i engelsk
og musik, og glæder mig til også at skulle have dansk og vidensfag med dem. Jeg sidder
nu og arbejder på årsplanen for næste år. I får en mail i slutningen af sommerferien, hvor
jeg vil fortælle lidt nærmere omkring næste skoleår.
I ønskes en rigtig dejlig sommerferie.
Christine og Mathias

6. og 7. KLASSE (grøn gruppe)
Kære forældre og børn
I dansk har eleverne arbejdet flittigt på at få lavet de sidste sider i deres grammatikmapper,
og vi har hørt årets sidste boganbefalinger.
Som afslutning på skoleåret har vi også haft stjerneløb med forskellige danskopgaver, og
det var en fornøjelse at se, hvor godt eleverne arbejdede sammen om opgaverne og fandt
gode løsninger.
I sommerferien har eleverne fået til opgave at læse og anmelde to bøger, der passer til
deres læseniveau. Anmeldelserne skal afleveres til mig efter ferien.
Tysk og engelsk
I denne uge har grøn haft deres sidste engelsk- og tysktimer, og dermed deres sidste timer
med mig. Mit vikariat for Jørgen slutter nemlig med sommerferiens komme. Jeg har været
meget glad for at undervise Grøn gruppe. Det er en flok skønne unge mennesker, der er
gode til at respektere både hinanden og mig som lærer. Jeg har hele tiden følt mig meget
velkommen i Grøn gruppe. Så det er ikke uden melankoli, at jeg siger tusind tak for denne
gang. Jeg ønsker børn og forældre i Grøn gruppe alt det bedste fremover, og jeg overlader
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trygt de unge mennesker i Vinnis kompetente hænder. Jeg har gjort meget ud af at
overdrage al min viden om Grøn gruppe til Vinni, så hun kan komme så godt fra start som
muligt. Tak for alt det, I har lært mig, og for rigtig mange hyggelige og sjove stunder.
Hilsen
Annika og Rie

Orange :
Kære børn og forældre
Nu er de tre måneder i tidlig SFO gået. Det er godt nok gået stærk.
Vi har i denne uge arbejdet i vores mapper, været i gymnastiksalen og været på tur.
Onsdag var vi på en rigtig dejlig tur til Jættehytten sammen med Lilla gruppe.
Det var en super dejlig tur. Tror børnene syntes der var lidt langt at gå. Men udover det så
havde vi en skøn dag.
Torsdag holdte vi afslutning med pandekager og is.
Tak for lån af jeres børn. Glæder mig til at følge dem deres videre gang på skolen.
Ha en skøn sommer
Hilsen Janni

SFO:
Kære forældre og børn
Der var desværre en fejl i vores sidste Ugebrev. Vores åbningstider i uge 27 og 31 er
mandag til fredag fra 7 til 16.
Vi har i denne uge badet på vores nye rutchjebane, som Leif og Johannes far er kommet
med. Den er et hit.
Husk at få tømt børnenes rum inden I går på ferie.
Tak for et dejligt år.
Fredagsmad
Uge 33: Laura/Laurits
Rigtig god weekend
Hilsen Frederik, Jørgen, Sofie, Jytte og Janni

