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UGEBREV nr. 4 uge 36

Årgang 9

Kære forældre
Sikken en dejlig solskinsuge vi har haft. Det er tydeligt at eleverne har nydt vejret, leget en
masse forårslege selv om det er efterår, og knoklet rundt på rulleskøjter, waveboards og
løbehjul og en masse andre ting. Desværre er glæden ikke så stor, at alle syntes tingene
skal være til at finde dagen efter, for mange af vores ting bliver smidt rundt omkring. Vi har
gentagne gange appelleret til, at alle ting man bruger skal på plads efter endt brug. Vil I
hjælpe med at huske jeres børn på, at tingene man har brugt skal på plads inden man går
hjem?
Husk der er arbejdsdag i morgen lørdag fra kl. 9.00. Hvis I skulle være forhindret denne
dag, kan I sagtens få en opgave I kan lave på et andet tidspunkt der passer bedre. I
kontakter bare Ulla fra Bestyrelsen og laver aftaler om det.
Glemmekassen er allerede ved at være fyldt efter sommerferien, så vil I tjekke om I har en
andel i det, næste gang I kommer forbi.
Vi skal lige gøre opmærksom på, at der er lektie cafe hver onsdag på skolen. Gul og Blå
kan være der fra kl.13.10 med Vinni. Grøn og Turkis kan være der fra kl. 13.55 med Maria.
Hvis SFO skal hjælpe med at sende jeres børn i cafe, er I nødt til at lave en aftale med
SFO om det.
Hilsen lærerne
Kalender
September
8.

Arbejdsdag på skolen

24.

SFO/klub badedag Lübker
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27.

Bestyrelsesmøde

Oktober
1. - 11.

Temauge fra jord til bord 0.-6. kl.
Temauge 7. - 8. kl. Naturfag og Uddannelse

4.

Fællesspisning for alle

11.

Fremlæggelse af fra jord til bord

15. - 19.

Efterårsferie SFO er lukket

25.

Kaffedag SFO – 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 37: SFO: Oliver W. Skole: Oliver W. Gymnastik: Oliver W. (husk Turkis m.m.
biblioteket og musik)
Uge 38: SFO: Mikkel/Rasmus Skole: Mikkel/Rasmus Gymnastik: Franciska (husk Turkis
m.m. og Naturfagslokalet)
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 lærte vi vores to nye skønne piger Evie og Emelie bedre at kende og de er
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blevet taget godt imod af klassen. Velkommen til jer.
Desuden er Jette startet i praktik og det er ligeledes en fornøjelse at have hende i klassen.
Børnene har taget godt imod Jette.
Vi lærte to nye bogstavsvæsen at kende i denne uge. Nemlig Edderkoppen Egon, der står
for bogstavet E og Den Armløse Amøbe, der står for bogstavet A .
Tirsdag havde vi kristendom. Vi hørte biblens fortælling om Babeltårnet. Efterfølgende gik
vi i Bakkerne og lavede fine Babeltårn ud af mursten og træ. Børnene arbejdede rigtig godt
sammen og vi havde en dejlig tur. Se billederne på vores facebookside.
Torsdag var vi til gymnastik og tiden gik primært med at lære struktur / regler i
gymnastiksal og bad. Men der var også tid til stafetløb og figur-stikbold.
Ellers har vi haft en dejlig uge – hvor der også blev snakket og sunget på engelsk, danset
og leget stopdans, fortalt massagehistorier, haft legetime m.m.
I næste uge fortsætter vi med :
Tirsdag skal vi på udeliv – hvor det kun bliver Lilla-gruppe, der tager afsted.
Husk vand i drikkedunk
Torsdag har vi idræt – husk gymnastiktøj og håndklæde.
Kommende møder :
Den 19. september afholder jeg forældremøde fra kl. 17.00-18.30 i klassen.
Sæt også X ved den 6. og 7. november, hvor der afholdes samtaler i Lilla om netop jeres
barn. I får nærmere besked om endeligt 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:
Vi takker for et godt forældremøde i mandags. Forældregruppen nævner en
facebookgruppe for GUL gruppe 18/19, hvor Johannes’s mor kan gøre jer til medlemmer,
hvis I er på Facebook og interesserede. Det blev aftalt at fødselsdage holdes enten for
hele GUL eller alle drengene eller alle pigerne. Lærerne opfordrer til, at I måske danner et
klasseforældreråd, der kan lave arrangementer for at styrke fællesskabet (uden for
skoletid) og som evt kan sponsorere lidt klasselegetøj eller en is, når vi er på tur?
I engelsk har vi sunget alfabetet med billeder og udtale (alphabet phonics) og hørt tal op til
ca en trillion. Vi har leget Simon says og set videre om Wizadoras Birthday.
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På Læsehold 2 har vi arbejdet med bogstaver og deres lyde. Særligt har vi arbejdet med
forlyd. Børnene skulle løse opgaver, som jeg havde medbragt. Herudover arbejdede vi
med navneord. Vi legede blandt andet fangeleg med navneord på multibanen: Den Onde
Lærer skulle fange eleverne, og de kunne kun slippe fri, hvis de sagde et navneord.
I bakkerne handlede det om bronzealderen. Vi brugte halvanden time onsdag morgen på
at tale om perioden. Vi så film, tegnede og diskuterede alt fra hvorfor det er en hest der
trækker solvognen, hvordan man laver en lur, og hvorfor bronzealdermennesket smed
deres smykker og våben i moser. Børnene havde en masse at fortælle, så det blev ikke til
meget danskfagligt arbejde. Vi så desuden billeder af helleristninger og om torsdagen
skulle de så lave deres egne ude i bakkerne.
I idræt stod den på frisbee. Med udgangspunkt i grundlæggende kaste/gribe teknikker,
lavede vi forskellige øvelser og sluttede af med at spille kamp.
På læsehold 1 har vi kun nået en dobbelttime, hvor alle læste med makker, vi lavede en
side sammen i “Stavevejen”hvor vi arbejdede med Rim-ord, og herefter var der tid til at
arbejde selv i egen mappe.
Venlig hilsen Jesper og Vinni
Matematik:
.Lektie til mandag:

1. klasse: s. 22-28 2. klasse: s. 21-26

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:
Tak til dem jeg mødte til forældremødet. Det er altid så rart at få fortalt om hvilke tanker og
overvejelser der ligger bag den hverdag jeres børn møder heroppe.
Jeg glemte dog lige en enkelt ting er jeg blevet gjort opmærksom på. Der er mulighed for
lektiecafe hver onsdag med Vinni fra kl. 13.10
Alle i gruppen er nu helt sikre på strukturen i undervisningen i dansk. De arbejder godt
med opgaverne og er gode til at hjælpe hinanden.
I matematik er målinger stadig i spil. De har lært matematiksprog – højde, bredde, længde
og facit. Nye ord, men også lidt spændende. Denne uge har vi trænet 3 tabellen, og den
må gerne trænes yderligere derhjemme.
I vidensfag snakkede vi om svampe endnu engang og fik artsbestemt de svampe vi fandt.
Vi snakkede også en del om det faktum, at alle ting i naturen havde to navne, de danske
og de latinske. De var rimeligt imponerede over, at alle i hele verden ville vide hvad man
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snakkede om, hvis man brugte de latinske benævnelser i stedet for de danske.
God weekend
Christine
Engelsk:
Vi arbejder med spørgeordene Where, who, what, when and how. Vi arbejder stadig med
Free Time emnet. Der er både mundtlige og skriftlige opgaver. Fx spørge andre, What is
your name? How old are you? When is your birthday? Where do you live? Spørgsmålene
er i Taskbook. Vi er også begyndt på en gammel engelsk undervisningstegnefilm om et
”monster”, der hedder Muzzy.
Hilsen Vinni
Musik og Idræt:
I denne uge, i musik, har vi haft tema om Melodi Grandprix. Vi har hørt Melodi Grandprixsange, og børnene er i grupper begyndt at forberede et lille show. I næste uge holder vi et
lille grandprix i klassen.
Jeg lå desværre syg torsdag, så det blev Sofie som stod for idrætsundervingen. Der blev
løbet stafet og spillet faneborg. Planen er, at vi de næste gange skal ud og cykle. Næste
gang træner vi på skolens arealer, hvor vi laver nogle øvelser og måske en lille teknisk
bane og en konkurrence. Alle bedes derfor medbringe cykel og cykelhjelm.
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 fokuseret på, at få genopfrisket noget historisk viden. Denne
viden skal eleverne nemlig bruge når vi, i næste uge, begynder at skrive på den novelle,
som måske skal være med i en novellekonkurrence, for 4-6 klasse.
Jeg har dog desværre ligget syg både onsdag og torsdag, så det har været Sofie som har
stået for udførslen af undervisningen. Den har dog stået på både læsning, brainstorm,
undersøgelse, skriveøvelser og lidt historisk dokumentar. Derudover har eleverne arbejdet
med stedord og sætningsanalyse i vores grammatiktime.
I engelsk har eleverne arbejdet med ordforråd, øvet engelsk tale, leget på engelsk og set
noget film på engelsk.
I vidensfag er der blevet arbejdet med viden om opfindelser.
I billedkunst har vi arbejdet med at formidle viden igennem kunst. Eleverne skulle lave et
produkt i enten ler, tegning eller maleri, som fortalte noget om ”kriser”, et emne vi har
arbejdet med i bakkerne.
Lektie:
Til tirsdag: 8-10 i det blå grammatikhæfte.
Derudover må eleverne meget gerne tænke i spændende historiske
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begivenheder/fortællinger.
OBS. Jeg vil lige minde om, at der er forældremøde på onsdag kl. 17.00.
De bedste hilsner,
Mathias
Mb@midtdjursfriskole.dk
Matematik:
Lektier til torsdag: 5. klasse: s. 15-18 (opg.: 14, 16, 20, 21)
6. klasse: s. 15-17 (opg.: 11, 12, 13, 14, 15)
Lektie:

hjemmeregning afleveres torsdag

Mvh. Maria
Tysk:
Vi afslutter første tema (Neu in der Klasse) En lektie var at øve udtale af ord med ”sch” og
hvis man kunne teksten side 14 udenad udløste det en belønning i form af en karamel.
Tilbuddet står åbent til de elever, der har brug for lidt længere tid til at øve.
Hilsen Vinni

7. og 8. KLASSE (turkis gruppe)
Kære forældre og børn
Dansk:
I dansk har vi været på biblioteket, og eleverne har læst i og arbejdet med skriftlige
opgaver til ”Fuglemanden”.
Lektien til tirsdag i næste uge er at færdiggøre ugens opgaver til ”Fuglemanden”, hvis
det ikke blev nået i undervisningen. Desuden skal boganmeldelsen af månedens bog også
afleveres tirsdag.
Hilsen Annika
Matematik:
Lektie til tirsdag:

7. klasse: s. 34-38 opgave: 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 13
8. klasse: s. 78-84 opgave: 1, 2, 3, 7, 9, 15, 16

Hjemmeregning afleveres senest onsdag
Naturfag:
Vi har arbejdet med jordens vejr det sidste stykke tid. Vi skulle have afsluttet emnet
onsdag, med vindforsøg og drageflyvning. Men som alle nok er klar over så kan vejret
desværre ikke styres...... vinden udeblev og vi blev nød til selv at skabe noget vind.
Drageflyvningen tager vi en anden god gang:)
Hilsen Maria
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Engelsk og Tysk
Vi har arbejdet lidt videre med side 12 + 13, Animals - War Heroes! Alle må gerne genhøre
begge sider, og derefter vælge en af teksterne, som de vil øve ekstra grundigt til mandag.
Herefter genopfriskede vi legen ”Warewolf” som de lærte med Rie.
I tysk er vi startet på emne om München. Vi har læst/hørt side 16 – 18 og lavet side 9 + 10
i Übungsbuch. Derudover er eleverne gået på billedjagt efter de seværdigheder, der
nævnes fra München. Nogle forbereder at lave dele af teksten som rollespil.
Hilsen Vinni
Kulturfag
Det har handlet om identitet i denne uge. Vi så på identitetens udvikling fra det traditionelle
samfund til det senmoderne. For at gøre teorien lidt mere konkret, sagde vi velkommen til
”fire nye elever” i turkis, som desværre havde glemt deres identiteter på vej i skole.
Klassen skulle derfor hjælpe dem med at genskabe dem. Det blev nogle fine beskrivelser,
hvor vi både kom forbi ”emo'en”, og en pige som var blevet mobbet.
Herudover skulle børnene gennemføre et interview der handler om de adspurgtes
holdning til identitet og kønsroller. Mit indtryk er, at det var en udfordrende, men
spændende opgave for de fleste. Disse interviews dannede udgangspunkt for
undervisningen om fredagen.
God weekend til jer alle
Venlig hilsen Jesper

SFO:
Kære forældre og børn
I skulle alle gerne have modtaget indbydelse til store badedag ved Lübker.
Vi oplever desværre at børnene spiller spil der ikke er tilegnet deres aldersgruppe. Vi vil
derfor gerne at der enten er begrænsninger på deres iPad eller tablet passende til alderen
eller at de ikke alderssvarende spil er i en mappe for sig.
Samtidig bliver vi nødt til at SFO børn spiller i SFO og klubbørn spiller i klubben.
Ved spørgsmål så tá endelig fat i en af os og vi vil forsøge at hjælpe.
Fredagsmad
Uge 37: Nicklas D. S.
Uge 38: Oliver W.
Rigtig god weekend
Hilsen Frederik, Jørgen, Pia, Sofie, Jytte og Janni

