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UGEBREV nr. 3 uge 35

Årgang 8

Sammenlægningsfest
Så er det i dag, at vi har sammenlægningsfest med Solbærkrogen.
Vi håber at have nogle gode billeder at vise i næste uge.
Naturtjek
Christine har fortalt om Naturens Dag og Naturtjek til morgensamling i denne uge.
Det har som altid været rigtig spændende, og i dag vakte det interesse, at man kan være
med til at indsamle data om dyr og planter.
Man kan hente en app, hvor man kan registrere de dyr og planter, som man ser, og så
indgår det som såkaldt Big Data i forskningen.
Der var et egern i Jakob fra Blå Gruppes have her til morgen, og der var spottet en spætte
i Bakkerne i mandags. De blev så lige registreret.
På nedenstående link kan man læse om det og hvordan man henter appen.
http://www.biodiversitet.nu/
Kor
Det så ud til, at der var stor interesse for børne-kirkekoret i går torsdag. Der var nogen, der
ikke havde en tilmelding med, de har fået tilbuddet om at få en med hjem i dag.
Finanslovsforslag
Det er altid spændende på det her tidspunkt af året, hvad der sker med finansloven for det
kommende år. Det betyder en hel del for friskolens økonomi, om vi skal spare penge eller
om vi får lidt flere midler.
Regeringen har nu fremlagt deres forslag til finanslov for 2018, og indtil nu ser det fint ud
på vores område.
Der bliver lagt op til, at vi skal have en lille smule flere penge, og det er da helt sikkert
bedre end at skulle have færre.
En lille del af stigningen var forventeligt af tekniske grund, da vores tilskud er koblet op på
udgiften til folkeskolen tre år tilbage, og der var en lille stigning der tilbage i 2015. Udgiften
til SFO er til gengæld noget mindre i folkeskolen, hvilket desværre også smitter af på os.
Det er selvfølgelig ikke afgjort endnu, da de politiske forhandlinger ikke er færdige.
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Stenklub
Rikke (Hectors mor) har planer om at lave en stenklub, hvor hun inviterer børn og deres
familie med på udlugter for at samle sten og forsteninger.
Rikke har før holdt nogle meget spændende morgensamlinger, hvor hun bl.a. har fortalt
om forsteninger, og siden det er hun ofte blevet stoppet af børn, der lige skal vise hende
noget, de har fundet.
Derfor er det da oplagt at tage en tur til. f.eks. Sangstrup Klint for at finde flere og få viden
om det.
Rikkes invitation er vedhæftet dette ugebrev.
Arbejdslørdag
Husk at der arbejdslørdag den 9. september. Vi starter kl. 9, og der er masser af gode
opgaver, som man kan lave.
Det er altid en hyggelig dag, hvor vi får forskønnet skolen.
Pedeludvalget har hængt en plakat op med opgaverne, hvis man vil skrive sig på inden
lørdag.
Med venlig hilsen
Jørgen
Kalender
September
9
11
12
21

Arbejdslørdag
Forældremøde Rød
Forældremøde Blå og Lilla
Bestyrelsesmøde

Oktober
3
Uge 40 og 41
Uge 42
26

Kaffedag SFO
Temauge - fra jord til bord
Efterårsferie – SFO lukket
Bestyrelsesmøde
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Rengøring:
Uge 36: SFO: Mikkel og Rasmus, Skole: Nicklas G., Gymnastik: Oliver
Uge 37: SFO: Rebecca og Rafaella, Skole: Frederik L. Gymnastik: William og Bejamin
Venlig hilsen Kirstine

0.KLASSE (lilla gruppe)
Kære forældre og børn i lilla gruppe.
Tak for en dejlig uge – det er forsat en fornøjelse at dele dagen med jeres børn.
Jeg vil minde om at der er forældremøde den 12. september kl. 17.00.
Her vil jeg orientere om, hvordan det går i klassen. Hvad vi laver og hvor vi er på vej hen.
I vil også få mulighed for at stille opklarende/undrende spørgsmål og andre inputs.
Der vil ligeledes blive mulighed for at tale om kontaktforældre, klassekasse og
børnefødselsdage.
Børnene har bøger med hjem fra biblioteket. Jeg har snakket med dem om at de nu
fremover skal låne en lille nem læsebog som de selv kan lære at læse op både for mig, I
forældre og andre nysgerrige.
Når børnene læser vil de i starten kikke på billedet og huske hvad der står. De skal vende
bogen rigtigt og bladre den rigtige vej – men ellers skal der ikke rettes på deres oplæsning
– blot lyttes med interesse.
Rigtig weekend
Hilsen Gunhild

1. KLASSE (gul gruppe)
Kære forældre og børn i gul gruppe
I dansk arbejder vi fortsat med bogstav- og ordkenskab. Klassen vil fremover få lektier for
fra onsdag - fredag og fredag - onsdag. Opgaverne er bygget op på samme måde, så alle
ved hvordan man laver dem. Desuden har vi alle fået underskrevet klassekontrakten og
haft en god snak om hvordan det skal være at gå i gul gruppe. Der er mange store og små
ting som skal læres, og vi tager det sammen og i små dele.
Biblioteksdag er fastlagt til hver onsdag. Her få børnene mulighed for at aflevere/låne
bøger.
Til sidst vil jeg minde om forældremøde d. 14 sep. Kl. 17.00-18.30.
Matematik:
Lektier til mandag d. 4/9: s. 14-21
I næste uge får de følgende sider for, der skal være færdig til mandag d. 11/9: s. 22-28
Venlig hilsen Jesper og Maria
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2. og 3. KLASSE (rød gruppe)
Kære forældre og børn i rød gruppe
I vores historiearbejde har vi allerede bevæget os fra istiden og til bronzealderen, som vi
arbejder videre med i næste uge. Vi har bl.a. hørt om Egtvedpigen og om nogle af tidens
nye opfindelser såsom… ja, bronze, uldtøj i stedet for skind og hjulet. Og hvordan man
bevægede sig over store afstande for at handle med andre folk.
I dansk har vi arbejdet med bogstavlyde og snuset lidt til navneord i ental og flertal.
Engelsk bød på en lille film, som vi sammen oversatte, samt arbejde i engelskbøger på
forskelligt niveau.
Matematik:
Lektier til mandag d. 4/9: s. 14-19
I næste uge får de følgende sider for, der skal være færdig til mandag d. 11/9: s. 20-26
Med venlig hilsen
Dorthe og Maria

4. og 5. KLASSE (blå gruppe)
Kære forældre og børn i blå gruppe
Fra mandag sker der et par nye ting. Vi deltager i ABC som betyder at alle børn bliver
noteret for at have cyklet og får ekstra point hvis de cykler med hjelm. Det er fordi vi gerne
vil vinde nye cykler til hele klassen, så det er bare om at få cyklet de næste to uger og med
hjelm.
Derudover begynder jeg at notere dem der ikke har fået læst lektier til dagen, og
Så er det første gang der kommer en hjemmeregning med hjem. Hjemmeregningerne skal
fremover afleveres hver mandag.
Der er læsning til tirsdag, onsdag, torsdag og fredag, pt i Træl og Fri.
Alle har i dag fået et brev med hjem i tasken, som I bedes få læst og snakket om, og lige
give en tilbagemelding på.
Vil I hjælpe til ro i klassen, giver I jeres barn en vandflaske med i skole hver dag. Det giver
meget uro når der hele tiden er elever der skal ud for at få noget at drikke, og de spiller så
meget bold i frikvartererne at de er faktisk tørstige. Mandag mangler en del børn også at
have vandflaske med i Bakkerne.
Der er forældremøde 12 september kl. 17 -18.30
God weekend
Christine

6. og 7. KLASSE (grøn gruppe)
Kære børn og forældre i grøn gruppe
Tak for et godt forældremøde :-) For de af jer, der var forhindrede i at komme, skal jeg
huske at sige, at det blev besluttet, at alle skal betale 100kr til klassekassen ved overførsel
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til klassekontoen, som Bruno står for. Vi sørger for, at kontonummeret bliver sat i et
kommende ugebrev.
I dansk er vi begyndt et kort skriveforløb, hvor eleverne skal have fokus på gode
beskrivelser og varierede sætningsindledninger.
Sideløbende med skrivningen har vi haft ugens boganbefaling, og eleverne har også
arbejdet med læsning og ugens grammatikopgaver.
Lektien til næste torsdag er opgaver om tillægsords bøjninger og en side med skønskrift.
Matematik:
Hjemmeregning skal afleveres hver mandag som den plejer.
Lektie til tirsdag: 6: side 10-16
7: side 14-23
Har de sat minus ved en opgave, er det mig der har bedt dem om det.
Fysik/Kemi:
vi har arbejdet med energi, elektricitet og forbindelser :D
Hilsen Annika og Maria

SFO:
Kære forældre og børn
Husk at børnenes garderoberum skal tømmes helt hver fredag af hensyn til rengøringen.
Tak for en hyggelig kaffedag i mandags.
Vi har i denne uge været i sløjd og lave fine ting. Vi har også lavet pynt i pigernes hår.
Fredagsmad:
Uge 36: Emilie
Uge 37: Gro
Rigtig god weekend
Hilsen Frederik, Jørgen, Jytte og Janni

