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UGEBREV nr. 3 uge 35

Årgang 9

Kære forældre
Dejlig rolig uge med glade elever der gerne vil lære. Vejret er ikke altid så godt at regntøjet
kan undværes. Der er brug for at alle har tøj med til at være ude i frikvarterne, også når
det regner.
Vi har fået afsat nogle stole, men vil gerne af med de sidste. I tager bare selv oppe i
rummet ved siden af aulaen.
Til jer der har mindre søskende som skal starte i Tidlig SFO til 1. april, kan vi nu fortælle at
informationsmødet afholdes 14. november kl. 19 på skolen.
Der afholdes ekstraordinær generalforsamling 27. september kl. 18.15, da I skal have
valgt en tilsynsførende. Mødet tager max 1/2 time. Se særskilt indkaldelse.
Husk der er arbejdslørdag 8. september.
Hilsen lærerne
Kalender
August
23.

Bestyrelsesmøde

28.

Kaffedag SFO kl. 14.30 til kl. 16

September
8.

Arbejdsdag på skolen
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24.

SFO/klub badedag Lübker

27.

Bestyrelsesmøde

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.
Ulige uger: gymnastiksalen, toiletter, bruserum, Turkis m.m. , biblioteket og musik.
Håber dette er til at forstå ellers kontakt Kirstine eller Jytte.
Uge 36: SFO: Silja/Magne Skole: Gaia/Amanda Gymnastik: Sebastian/Karoline (husk
turkis/naturfagslokale)
Uge 37: SFO: Kaj Skole:Kaj Gymnastik: Kaj (husk Turkis m.m. biblioteket og musik)
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 dejlig uge.
I denne uge har vi lært et nyt bogstavsvæsen at kende. Det er nattevagten Nina Niøje,
som står for bogstavet N. Vi har tegnet ting, der starter med N. Vi har arbejdet videre i
vores bøger med bogstaverne Å og O og L. og haft fokus på lbogstavslydende.
Tirsdag havde vi kristendom. Vi hørte biblens fortælling om Noahs Ark. Vi tegnede alle
noget fra historien om Noahs Ark
Tirsdag havde vi også musik, hvor vi sang, legede og bevægede os til musik. Vi har
ligeledes igennem hele ugen sunget sange, hvortil vi skiftes til at give hinanden massage
på ryggen.

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

Torsdag havde vi en meget dejlig og regnfuld tur ud i Bakkerne. Her fortalte Jesper om
Bronzealderen – hvordan bronzen kom til Danmark.
Fredag havde vi blandt andet engelsk. Vi dansede fx til ” walk around the cirkel ” , Sang
”Broder John” og en talsang ” One ,two its a shoe” og malede tal og stopdans med
bogstaver.
På mandag starter to nye piger i klassen – der er tvillingepigerne Evie og Emelie. Vi
glæder os til at lære pigerne at kende og glæder os til samarbejdet med med dem og
deres forældre.
På mandag får vi tillige en praktikant i klassen. Det er Jette, som skal være hos os ca 3-4
timer om dagen de næste 3 måneder. Velkommen til dig, Jette. Vi glæder os til
samarbejdet.
I næste uge er der flere ændringer, som som skal fortsætte den næste tid.
Mandag får flere i klassen nye pladser og Evie, Emelie og Jette starter.
Tirsdag skal vi på udeliv – hvor det kun bliver Lilla-gruppe, der tager afsted.
Torsdag skal vi fremover have idræt – husk gymnastiktøj og håndklæde.
Den 19. september afholder jeg forældremøde fra kl. 17.00-18.30 i klassen. Her vil vi
snakke om, hvordan det går i klassen, hvordan starten har været og hvordan I forældre
oplever børnenes start i skole – vi skal desuden tale om fødselsdage og kontaktforældre.
Sæt også X ved den 6. og 7. november, hvor der afholdes samtaler i Lilla om netop jeres
barn. I får nærmere besked om tidspunkt senere.
Rigtig god weekend Venlig hilsen Gunhild

1. og 2. KLASSE (Gul gruppe)
Kære forældre og børn i Gul gruppe
Dansk, Engelsk, Vidensfag, Idræt:
Den første time mandag skriver/tegner/børnestaver børnene om deres weekend, og hvad
de har oplevet. Det tager lidt tilvænning, men de kommer mere og mere med på ideen.
Herefter kan man fortælle og vise for klassen, hvis man har mod på det.
I engelsk har vi set film om Wizadora og øver alfabetet på engelsk.
På Læsehold 2 har vi arbejdet videre med vokaler og konsonanter igennem diverse
opgaver og lege. Herudover er vi begyndt at arbejde med navneord. Vi talte om hvad et
navneord er, og hvordan man kan finde et. Børnene skulle efterfølgende tage billeder af
ting (navneord) i klassen. De klarede det alle rigtig godt. Om torsdagen bad jeg dem om,
at tegne navneord på gulvet i klassen med kridt. De tøvede lidt i starten, og det krævede at
jeg selv tegnede den første tegning, men så skal jeg også ellers love for, at de fik tegnet
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navneord. Alt fra en numse til sommerfugle.
I bakkerne handlede det om bronzealderen. Vi kom blandt andet omkring Egtvedpigen, og
om hvordan dansk rav kunne havne hos Tutankhamon.
I idræt handler det blandt andet om grundlæggende boldkontrol. Vi er som udgangspunkt
udenfor indtil efterårsferien.
På hold 1 (Vinnis læsehold) “løbetræner” vi - det betyder, at man skal læse den samme
bog højt for en voksen 3 gange, for lige at komme ind i en god rytme med at læse de
lydrette ord og føle sikkerhed i at læse højt for andre. Vi har også højtlæsning med makker
på holdet. Derudover er der skriftlige opgaver i den gule mappe. Når de arbejder godt
heroppe, er det kun læsningen, der er lektie hjemme.
Venlig hilsen Jesper og Vinni
Matematik:
Lektie til mandag:

1. klasse: s. 15-21 2. klasse: s. 13-20

De opgaver der er sat kryds over skal de ikke lave. Og A-opgaverne skal de heller ikke
lave.
Venlig hilsen Maria

3. og 4. KLASSE (Blå gruppe)
Kære forældre og børn i Blå gruppe
Dansk, Matematik, Vidensfag:
Vi er kommet godt i gang med at læse ”Nordlys for tredie” og løse opgaver hertil. Hvis en
elev er fraværende en dag hænges opgaven op bag døren og så tager man den når man
kommer tilbage. Løsningen af opgaven sker hjemme og jeg retter heroppe.
Når der er læst hjemme, vil jeg gerne have I lige kvitterer hjemme, så jeg kan følge med I
om de for læst det jeg forventer.
De sidste må gerne lige få sørget for at der kommer bogbind på bøgerne.
I matematik er vi begyndt at måle, og skal i næste uge måle kasser og begynde at snakke
areal og rumfang.
Jeg vil gerne bed om at alle elever får fyldt pennalhuset op med spidse blyanter som ikke
er for korte. En blyant skal kunne hvile på selv hånden når man bruger den, da det ellers
giver spændinger op i nakken at sidde og skrive.
Husk at tjekke vejret mandag morgen og giv tøj og fodtøj med der kan stå til dagens vejr
Der afholdes forældremøde 4. september kl. 17 – 18.30. Vi sidder i klassen. Jeg vil
fremlægge årsplanen for vores arbejde, samt fortælle om hvad jeg forventer af elevernes
arbejde. I vil også kunne få et lille kig i, hvad vi har lavet indtil nu.
God weekend
Christine
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Engelsk:
Vi arbejder videre med fritidsaktiviteter og hobbies
Hilsen Vinni
Musik og Idræt:
Denne uge var en af årets vigtigste set med idrætslærerbriller. Hele klassen var jo tirsdag
til håndboldturnering ved Marienhofskolen, og det blev en rigtig dejlig dag. Børnene
spillede flot; både pigerne og drengene scorede mål og drengene var kun ét mål fra at
komme i finalen. Det var en fornøjelse, at have klassen med på tur.
Torsdag slog vi idræt og musiktimen sammen. Først sang vi nogle sange, derefter spillede
vi dogdeball og spillede med forskellige bolde og redskaber.
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 har vi, i dansk, arbejdet med tillægsord samt læst, skrevet og analyseret
noveller. Eleverne har arbejdet på deres egne noveller og disse er efterfølgende blevet
læst op og behandlet i små grupper. I næste uge går vi mere i dybden med genretræk og
gode råd til skriveprocessen.
I engelsk har vi arbejdet med ordforråd. Vi har arbejdet med de 100 mest brugte engelske
ord, som eleverne har oversat. Målet for de næste måneder er, at eleverne skal have styr
disse ord. Derudover har vi leget en engelsk leg og set lidt film på engelsk.
I vidensfag, torsdag, har vi begyndt vores teknologi- og innovationsforløb. Vi blev hjemme
fra bakkerne grundet en uheldig blanding af regn og elektronik. I stedet tog vi over i
gymnastiksalen og byggede intelligente robotter. Dette fortsætter vi med næste uge, hvor
vi også skal afprøve virtual reality-briller.
VIGTIGT!
Eleverne har fået nogle papirer med hjem angående samværsregler i klassen. Dette skal
de aflevere til jer. I bedes læse det sammen med dem. Papirerne skal medbringeres
tirsdag med jeres underskrift.
Samværsreglerne er skolens regelsæt for samvær på skolen, samt en procedure for
hvordan forstyrrende adfærd i klasse håndteres. Vi gennemgik dette sammen på klassen
onsdag, og kommer fremover til at bruge denne procedure. Grunden til, at det bliver taget i
brug nu er, at der i nogle timer har været for meget uro, og at nogle har haft en lettere
upassende adfærd i klassen. I vil blive informeret nærmere om dette på forældremødet d.
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12. september.
Lektier:
-Den faste læselektie.
- Samværsregler afleveres tirsdag.
I ønskes en rigtig dejlig weekend.
De bedste hilsner,
Mathias
Mb@midtdjursfriskole.dk
Matematik:
Lektier til torsdag: 5. klasse: s. 11-14 (opg.: 2, 3, 5, 7, 8, 9)
6. klasse: s. 11-14 (opg.: 1, 2, 3, 4, 7, 8)
Lektie:

hjemmeregning afleveres torsdag

Mvh. Maria
Tysk:
Vi arbejder videre med at øve i at fortælle om hvem man er og hvad man laver i skolen. At
udtrykke sig på tysk om, hvad man kan lide/ikke så godt lide i skolen.
Hilsen Vinni

7. og 8. KLASSE (turkis gruppe)
Kære forældre og børn
Dansk:
I dansk har eleverne læst i ”Fuglemanden” og arbejdet med opgaver til. Vi har også
arbejdet med grundled og genstandsled og haft diktat.
Lektien til næste fredag er at omskrive sidste halvdel af s. 18 i ”Fuglemanden” til en
tegneserieside med højst seks rammer. Eleverne har fået udleveret en mere detaljeret
beskrivelse af opgaven.
Hilsen Annika
Matematik:
Lektie til tirsdag:

7. klasse: s. 32-33 opgave: T1: 1,2
8. klasse: s. 34-35 opgave: T1: 1, 3, 9

Hjemmeregning afleveres senest onsdag
Hilsen Maria

T2: 1,2
T2: 3,9
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Engelsk og Tysk
Engelsk:
Vi har arbejdet med Crocodile Attacks og arbejder videre med Animals – War Heroes! Vi
har haft gruppearbejde og fællesarbejde om teksterne.
Tysk:
Vi har gennemsøgt teksterne for at finde ord i førnutid, og haft den første lytteøvelse. Vi
har også set et afsnit af en tysk komedieserie, Ekstra – Auf Deutsch.
Hilsen Vinni
Kulturfag
I denne uge arbejdede vi videre med socialiseringsbegreberne. Vi kiggede herudover på
familien gennem tiden (fra landbrugssamfundet til velfærdssamfundet).
Desuden arbejdede vi med forskellige familietyper. Klassen fik stillet den opgave, at
optage små film på deres mobiler, som viser hvad de handler om. Det var interessante og
sjove optagelser (!)
Som en lille afslutning på socialiseringsbegreberne har vi også lavet små plancher som,
med børnenes egne billeder og ord, beskriver og forklarer hvad socialisering, primær
socialisering og sekundær socialisering er. Det er flotte resultater, og de hænger nu i
aulaen.
Venlig hilsen Jesper

SFO:
Kære forældre og børn
Tak for jeres deltagelse ved kaffedag i tirsdag. Det er altid så hyggeligt at I kigger forbi til
kaffe og kage.
Vi har i denne uge lavet forskellige ting i papirfoldning.
For ikke at forstyrre jer unødigt på arbejde, vil vi gerne at legeaftaler laves dagen før. Dog
må børnene gerne låne telefonen hvis den enes forældre er i SFO.
Sæt allerede nu x i kalenderen den 24/9 - vi tager til Lübker og svømmer. Indbydelse
kommer senere...
Fredagsmad
Uge 36: Mille
Uge 37: Nicklas D. S.
Rigtig god weekend
Hilsen Frederik, Jørgen, Pia, Sofie, Jytte og Janni
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