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UGEBREV nr. 5 uge 37

Årgang 8

Ny lærer
Dorthe, som er klasselærer for Rød Gruppe og musiklærer og meget andet, har desværre
sagt sin stilling som lærer op hos os.
Dorthe har besluttet sig for at flytte til Vestjylland sammen med sin familie. Det er
selvfølgelig ærgerligt for os, men godt for Dorthe at komme i gang med et nyt kapitel i sit
liv.
Vi søger efter en dygtig afløser for Dorthe, og vi skal nok melde ud lige så snart det er på
plads. Formodentlig inden for et par uger.
Arbejdslørdag
Tusind tak til alle de fremmødte til arbejdslørdagen i sidste weekend. Man kunne virkelig
se på skolen, at der var sket en masse i løbet af lørdagen, da vi mødte ind mandag
morgen.
Det er dejligt med sådan en god opbakning til vores friskole.
Fællesspisning
Støtteforeningen inviterer igen til fællesspisning. Det bliver den 12. oktober kl. 17.30.
Invitationen er vedhæftet dette ugebrev.
Høstfest
Det er som nævnt i sidste uge også den 12. oktober, dog kl. 10.30 til 11.30, at vi holder
høstfest som afslutning på temaugerne om jord til bord.
Vi ved godt, at alle ikke bare kan holde fri fra arbejde for at deltage, så bedsteforældre og
andre er selvfølgelig også velkomne.
Med venlig hilsen
Jørgen
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Geologiens dag
Geologiens Dage lørdag d 16/9 og søndag d 17/9
Hvert år i september holdes der ”Geologiens Dage” i en weekend, hvor man kan tilmelde sig arrangementer
i hele landet.

Der er mulighed for at høre en naturvejleder eller en geolog fortælle om stedernes geologi, alder og
dannelse. I beskrivelserne kan man læse hvilke steder det er muligt at finde forsteninger. Nogle
arrangementer kræver tilmelding, andre ikke. Se på hjemmesiden:
http://geologi.snm.ku.dk/aktiviteter/geologiens_dage/

Kirkekor

Kære kirkekor-børn og forældre
Søndag d. 24. september er der høstgudstjeneste i Tøstrup kirke, hvor børne-kirkekoret
skal være med og opføre et par sange.
Gudstjenesten starter kl 10.30, men koret skal mødes i kirken kl 9.45, så vi kan nå at
varme lidt op og synge vores sange igennem inden.
Med venlig hilsen
Rikke
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Kalender
September
21

Bestyrelsesmøde

Oktober
3
12
Uge 40 og 41
Uge 42
26

Kaffedag SFO
Høstfest 10.30-11.30, fællesspisning støtteforening 17.30
Temauge - fra jord til bord
Efterårsferie – SFO lukket
Bestyrelsesmøde

Rengøring:
Uge 37: SFO: Rebecca og Rafaella, Skole: Frederik L. Gymnastik: William og Benjamin
Uge 38: SFO: William og Benjamin, Skole. Katrine og Astrid, Gymnastik: Mikkel og
Rasmus
Venlig hilsen Kirstine

0.KLASSE (lilla gruppe)
Kære forældre og børn i lilla gruppe.
Tak at så mange mødte op til forældremødet i tirsdags. Dejligt at se jer og få talt sammen.
Til de der ikke var tilstede kan jeg fortælle at vi har haft en rigtig fin opstart i 0. klasse.
Børnene er generelt åbne og nysgerrige og med på det der foregår. Jeg fortalte ligeledes
lidt om, hvad vi laver i 0.klasse samt mål og forventninger.
Vi talte om regler vedr. fødselsdage samt størrelse af gave. Det betyder at enten inviterer
man alle i klassen eller kun drenge / piger. Gavens pris blev besluttet til ca 25 – 30 kr.
Der blev valgt to kontaktforældre ( Gro og Kajs far ) Kajs far fungerer ligeledes som
kasserer, da det er besluttet at lave en klassekasse med indbetaling af 100 kr. årligt til at
kunne lave klassearrangementer for forældre og børn.
Nyt væsen på gyserslottet.
I denne uge mødte vi den meget uhyggelige øksemorder, som også bor på gyserslottet.
Han står for bogstavet Ø. Han er efter min mening nok det uhyggeligste væsen, der bor på
slottet, da han har en økse, som han hugger folks ører af med.
Men børnene sagde godt nok at de ikke var særlig skræmte.
På udeskole i fredags sluttede vi ugen af med at stege små ører ( cocktailpølser ) over bål
på børnenes egne fintsnittede pinde.
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I vores riddertema har vi lavet skjold i billedkunst og er begyndt at se filmen om Kong
Arthur – Sværdet i stenen.
I musik arbejder vi med at musik også skal være en god oplevelse for den, der lytter.
Derfor leger vi en leg, hvor et enkelt barn af gangen ligger under et tæppe midt i
musiklokalet og lytter til at de andre spiller. Et andet barn er dirgent. Dirgentens opgave er
udpeje dem, der skal spillle og hernæst slukke igen og tænde nogle andre. Hele tiden med
fokus på at oplevelsen bliver god for barnet under tæppet.
Ellers er ugen gået med skak, miniløk, matematik, danskopgaver, hoppe ord på
alfabettæppe, rundbold, stopdans, legetime, diverse spil m.m.
Der er nye bøger til legelæsning med hjem i tasken.
Rigtig god weekend
Hilsen Gunhild

Rigtig weekend
Hilsen Gunhild

1. KLASSE (gul gruppe)
Kære forældre og børn i gul gruppe
Vi har for tiden håndværkere på besøg, som er i gang med at isolere klasselokalet.
Danskundervisningen foregår derfor andre og nye steder på skolen. Det går til et godt
formål, og børnene klarer det fint. Vi arbejder med bogstaver, og vi er stadig ved at lære,
hvordan man gennemfører en hentediktat.
I udeundervisningen har vi været på skovjagt hvor vi blandt andet trænede
koncentrationsevne og hukommelse. Jeg viste dem ting fra skoven, som de så alle skulle
finde. Det kan være svært at huske når man befinder sig i de spændende 'Bakker', men
det var en del af øvelsen. I dansk (fredag) skal vi efterfølgende finde ud af, hvordan man
staver til de ting de har fundet.
D.27 september skal vi med lilla og rød gruppe til Bregnet Kirke. Vi er inviteret til et
projekt om 'Riddere og ridderdyder' arrangeret af Skolekirke Syddjurs. Afgang er kl. 8 fra
skolen og vi er tilbage igen omkring frokostfrikvarteret. Vi skal alle have madpakker og
vandflasker med. Information om projektet kan findes på www.skolekirkesyddjurs.dk.
Venlig hilsen Jesper
Matematik:
Lektier til mandag d. 11/9: s. 29-35
I næste uge får de følgende sider for, der skal være færdig til mandag d. 25/9: s. 36-40
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Venlig hilsen Jesper og Maria

2. og 3. KLASSE (rød gruppe)
Kære forældre og børn i rød gruppe
Tak for et godt forældremøde i mandags. Til dem, der ikke var til stede, skal jeg fortælle, at
ud over at tale om det faglige og sociale liv i klassen, måtte jeg også sige, at jeg fra 1.
november ikke længere er lærer på skolen, da jeg flytter til Vestjylland. Jeg glæder mig til
at flytte, da det er noget jeg og min familie har drømt om, men det bliver naturligvis trist at
skulle sige farvel til en flok børn, jeg er umanerligt glad for, og til en skole, jeg har været
med til at starte op.
En jobannonce er allerede slået op, og de første ansøgninger trillet ind, så der skulle
gerne være en ny lærer klar til at overtage den skønne flok, når jeg er rejst.
I historie har vi arbejdet med jernalderen og hørt om Grauballemanden. I dansk er vi gået i
gang med forfatteren Kim Fupz Aakeson. Det er dejligt, at vi nu kan arbejde med tekster,
der stikker lidt dybere end Søren og Mette (intet ondt ord om dem i øvrigt), og vi har talt
om, hvad det betyder at læse mellem linjerne. Vi har også lavet samtaleøvelser, hvor alle
skulle sige lige meget og på skift. Det var en god træning både for dem, der har det med at
tale meget, og for dem, der har det med slet ikke at sige noget :-)
Lektie:
Lektien står på sedlen i bogen. Der er kun læsning til onsdag og fredag, da vi er på tur
tirsdag.
Tirsdag d. 19/9 tager Rød og Blå Gruppe til skolehåndbold på Marienhoffskolen. Alle skal
medbringe en taske med shorts, t-shirt og indendørs sko. Derudover selvfølgelig
madpakke og drikkedunk. Madpakken må gerne være lidt ekstra stor, da vi jo er aktive, og
da vi ikke har mulighed for at servere frugt, som vi gør hjemme på skolen. Arrangementet
er indenfor skoletid (såfremt busserne kører til tiden:-)
Matematik:
Lektier til mandag d. 18/9: s. 27-32
I næste uge får de følgende sider for, der skal være færdig til mandag d. 25/9: s. 33-40
Med venlig hilsen
Dorthe og Maria

4. og 5. KLASSE (blå gruppe)
Kære forældre og børn i blå gruppe
Tak for fremmødet forleden til forældremødet. Rart at så mange kom og lyttede.
Dem der ikke havde mulighed for at komme skulle gerne have fået årsplanen med hjem
nu, ellers kig i jeres barns taske.
På tirsdag skal gruppen til Kolind og spille håndbold. Der er afgang fra skolen 8.20 da vi
skal nå en bus 8.39. Alle skal have en madpakke og drikkelse med, vi får frugt og juice
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derovre i løbet af dagen. Vi er tilbage på skolen igen til 13.10. Alle må meget gerne tage
deres Midtdjurs Friskole t-shirt på, og vi har snakket om evt at have en håndfuld t-shirt vi
låner ud til den slags arrangementer, for mange er ved at vokse ud af den t-shirt de i sin tid
fik forærende. Husk sportstøj og indendørs rene sko til kampene.
Der er ugelektier i matematik til mandag og først læsning til onsdag, gr. håndboldstævnet.
Regntøj til Bakketurene kunne absolut være en god ide. Flere blev kolde mandag og
havde ikke mulighed for at tage regntøj på når det regnede.
God weekend
Christine og Dorthe
Nyt fra BLÅ's klassekasse
Tid til indbetaling:
Konto: 9388-0000970689 eller Mobil Pay: 22599810
Husk tekst på betalingen:( barnets navn )
100 kr. pr. barn
Sidste år brugte vi pengene til en teatertur, og en Hyggeaften med spisning.
Hilsen Klasseudvalget: Jane 22599810 / Lone 28441546

6. og 7. KLASSE (grøn gruppe)
Kære børn og forældre i grøn gruppe
Vi er kommet godt i gang med vidensfaget. De første mandage gik med at diskutere it-etik,
opførsel på internettet, og hvorfor det nogle gange går galt med facebook som eksempel.
Herudover har vi undersøgt hvad ordet 'venskab' er for en størrelse, og hvad det betyder
for børnene i grøn. Det endte ud i en planche med deres definition som hænger i klassen.
Vi er nu i gang med reformationen.
Jeg har to grundelementer i min undervisning: 'Nyheder' og 'dagens svære ord'. I kraft af
vidensfagets faglige identitet, lægger det op til at diskutere aktuelle emner. Vi har talt om
alt fra ubåde og journalister til våbenlove i USA. Det er enormt spændende, at høre hvad
det er børnene lægger mærke til i nyhedsdebatten, og jeg kan kun opfordre til at bruge tid
på det sammen. De kan i hvert fald roligt regne med, at jeg hver mandag spørger om de
har hørt noget.
'Dagens svære ord' var 'etik' da vi begyndte på it-etik emnet, og det var 'det dobbelte
kærlighedsbud' i sidste uge. Det er altså ord og begreber som er vigtige at forstå, og som
er aktuelle i forhold til det vi arbejder med. De har skiftende karakter, men de skulle alle
gerne udfordre eleverne i forhold til hvor svære de er.
Jeg nyder at undervise børnene i grøn, og de virker interesseret og engageret i forhold til
det jeg præsenterer dem for.
Venlig hilsen Jesper
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Matematik:
Hjemmeregning skal afleveres hver mandag som den plejer.
Lektie til tirsdag: 6: side 34-37 + 52-57
7: side 141-147
Vi arbejder med brøker, decimaltal og procenter.
Har de sat minus ved en opgave, er det mig der har bedt dem om det.
Fysik/Kemi:
I den næste tid arbejder vi med begrebet energi.
Vi tager på Elmuseet mandag d. 2/10!! Vi mangler 1 bil, så vi kan komme afsted :D
Engelsk Grøn
Der er lektier til hver tirsdag og torsdag i Grøn.
De skal øve sig i et lille selvvalgt læsestykke og øve sig i ti gloser. Til torsdag skal de lave
et aftalt antal sider i deres Lets´s do it bog. Jeg vil sætte pris på, hvis man så også husker
at tage den med i skole igen, hvis den har været med hjemme.
Venlig hilsen Jørgen
Hilsen Annika og Maria

SFO:
Kære forældre og børn
Vi har haft en stille og rolig uge med masser af leg og hygge.
Vi har valgt at Plus plussene har holdt pause i denne uge. Vi brugte simpelhen meget tid
på at rydde op / samle op efter børnene. De kommer retur i næste uge.
Rigtig god weekend
Hilsen Frederik, Jørgen, Jytte og Janni
Fredagsmad
Uge 38: Hans
Uge 39: Kaj
Rigtig god weekend
Hilsen Frederik, Jørgen, Jytte og Janni

