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UGEBREV nr. 6 uge 38

Årgang 8

Samtaler
Vi holder samtaler med kandidater til vores lærerstilling på mandag. Det bliver spændende
om vi finder en, der er rigtig god.
Ny elev
Vi siger velkommen til Emilie, som er på besøg i grøn Gruppe for at se, om vores skole er
noget for hende.
Magasinet Fri
Der ligger nogle eksemplarer af Magasinet Fri i aulaen. Der er gode artikler om
friskoleverdenen.
Værsgo og tage et eksemplar.
Med venlig hilsen
Jørgen

Fra bestyrelsen
Vores håndværkere arbejder på fuld tryk med at renovere facaden og sætte nye vinduer i.
De sviner jo lidt, så vi vil høre, om der er nogle forældre, der vil hjælpe med at gøre rent,
når de er færdige.
Venlig hilsen
Bestyrelsen
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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 38: SFO: William og Benjamin, Skole. Katrine og Astrid, Gymnastik: Mikkel og
Rasmus
Uge 39: SFO: Juliane, Skole: Peter, Gymnastik: Andreas og Magnus
Venlig hilsen Kirstine

0.KLASSE (lilla gruppe)
Kære forældre og børn i lilla gruppe.
På onsdag skal vi alle på tur til Ridder for en dag. Vi bliver hentet i bus kl. 8.00, hvor alle
skal stå klar med rygsæk, madpakke og drikkedunk. Vi er hjemme igen kl. 12.00. Husk tøj
efter vejret, da vi skal være udendørs. Arrangementet foregår i Feldballe.
I dette ugebrev vil lilla-gruppe gerne præsentere en lille i-historie, som de i fællesskab har
lavet i klassen.
Historien om i og turen til Island
Der var engang et lille i, som godt kunne lide is og isvand. Pludselig faldt den over en iglo
og blev iskold. Herefter gik ièt videre og fandt en isbjørn. Iét kælede med isbjørnen og tog
så videre med en isbil til island.
Da det lille i kom til island mødte den en ilder og en ishockeyspiller. De gik sammen
igennem ishockeyhallen, hvor de mødte Ida. Ida og iét spiste en isvaffel og spillede på
instrumenter sammen. Herefter tog de hjem med en isbryder. Iét havde haft en dejlig dag.
Forfatter Lilla Gruppe
Rigtig god weekend
Hilsen Jannie og Gunhild
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1. KLASSE (gul gruppe)
Kære forældre og børn i gul gruppe
På mandag skulle klasselokalet være klar til at vi kan flytte tilbage. Jeg tror at vi alle
glæder os til at komme tilbage i kendte omgivelser.
I dansk har vi lavet hentediktat med Ipads hvor de skulle finde mine 'ordposter' ude
omkring skolen, tage et billede af ordet, løbe tilbage til sløjdlokalet, skrive det ned og til
sidst børneskrive en sætning. Det var alle nogle af de 120 hyppigste danske ord. Desuden
har vi bygget bogstaver og ord, samt arbejdet med arbejds- og skrivemappe.
I udeundervisningen lavede vi undersøgelser af forskellige typer blade. Vi målte
længde/bredde, skrev tallene ned i et skema og sammenlignede gruppernes resultater.
Det foregik i nye gruppekonstellationer, for det er vigtigt, at de lærer at arbejde på tværs af
venskaber (jf. sociale mål i min årsplan.)
Påmindelse: D. 27 september skal vi med lilla og rød gruppe til Feldballe. 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.
Matematik:
Lektier til mandag d. 25/9: s. 36-40
I næste uge får de følgende sider for, der skal være færdig til mandag d. 23/10: s. 41-49
Venlig hilsen Jesper og Maria

2. og 3. KLASSE (rød gruppe)
Kære forældre og børn i rød gruppe
Sikken en dag, vi havde tirsdag! Jeres børn var rigtig gode til at være på tur, og det var mit
indtryk, at alle havde en god dag til håndboldstævnet på Marienhoffskolen. Vi tog afsted
med en målsætning om at score mindst ét mål, men det lykkedes sørme at score tre i alt
:-D Alle var på banen og gjorde deres bedste, og når man ikke var på banen heppede man
på sidelinjen. Onsdag skrev alle på en personlig beretning om turen, hvilket passede fint
med, at vi forinden har læst to forskellige beretninger om Kim Fupz Aakeson.
I Bakkerne har vi snakket om fødekæder og lavet forskellige øvelser med engelsk, og
fredag kom Blå Gruppe forbi og hver ”blå” elev læste en lille engelskbog højt for en elev i
Rød.
Onsdag d. 27. kommer det næste ”ud af huset”-arrangement, da vi skal til ridderdag i
Feldballe. Vi bliver hentet med bus på skolen kl. 8 og er tilbage ca. ved 12-tiden og har så
de sidste timer i klassen. Husk være klædt på til en udedag og så en lille taske med
madpakke og drikkedunk.
Matematik:
Lektier til mandag d. 25/9: s. 33-40
I næste uge får de følgende sider for, der skal være færdig til mandag d. 23/10: s. 41-49
Idræt:
Vi spiller badminton, så hvis man har en ketcher hjemme, må man gerne tage den med :)
Med venlig hilsen Dorthe og Maria
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4. og 5. KLASSE (blå gruppe)
Kære forældre og børn i blå gruppe
Da der er ved at blive skiftet vinduer i klassen, bor vi i hverttilfælde hele næste uge i
kælderen i billedkunstlokalet.
Gruppen har fået stor ros for deres opførsel til håndboldstævnet i Ryomgård. Det gav ikke
de store sejre, men oplevelsen af at være sammen med andre er også vigtig.
I den forgange uge har det været rart og behageligt at være i gruppen og det er der blevet
rost behørigt for. Snakken gik blandt andet på, at alle faktisk selv kan mærke det var rart at
være i klassen når de almindelige regler for god klasseopførsel bliver overholdt.
På mandag er det ikke sikkert vi går i Bakkerne, da jeg skal have en blokade i min hofte
fredag og ikke ved om jeg kan gå i felten mandag.
Hjemmeregning til mandag som vanligt, og den nye kommer på mandag.
I klassen regner vi mange divisionsstykker lige nu, for at sikre at alle har styr på teknikken.
Arbejdet med Træl og Fri viser mig hvor langt de unge mennesker er nået. Vi har arbejdet
en del med indholdet i teksten, og her bliver jeg overrasket over de nuancer de er i stand
til at gennemskue og formulere for hinanden. De er ret så dygtige jeres børn.
Cykelprojektet er slut nu, så vi noterer ikke længere cykeldage og cykeldage med hjelm.
I engelsk er vi i gang med et tema om pirater og derudover så træner vi højtlæsning og
snuser også lidt til det at oversætte. Fredag var børnene inde i Rød Gruppe for at læse en
lille engelsk bog op for en elev i Rød, og det kommer de også til at gøre næste fredag.
God weekend
Christine og Dorthe

6. og 7. KLASSE (grøn gruppe)
Kære børn og forældre i grøn gruppe
I dansk har vi arbejdet med ”Nicklas og krigen” og elverne har også arbejdet på at
færdiggøre deres noveller. Flere er så småt begyndt at gennemlæse og rette dem.
Sideløbende med skrive- og rettearbejdet har eleverne læst og arbejdet med
stavekrydsord.
Da der desværre skete et kommunikationsbrist i sidste uge, hvor jeg var på
læsevejlederuddannelse, fik eleverne ikke en ny lektie for, så de har i denne uge afleveret
lektien fra forrige uge.
Lektien til næste torsdag er nogle sider om udsagnsordsord og en side med skønskrift.
Matematik:
Hjemmeregning skal afleveres hver mandag som den plejer.
Beklager at jeg kom til at være forud med lektierne, disse sider er til tirsdag :)
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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:
Vi arbejder videre med temaet energi, så vi er forberedte på vores besøg på elmuseet.
Vi tager på Elmuseet mandag d. 2/10!! Vi mangler 1 bil, så vi kan komme afsted :D
Hilsen Annika og Maria

SFO:
Kære forældre og børn
De små kurve på garderoberne med skiftetøj behøver ikke at blive tømt hver fredag.
Vi har nydt, at vi har kunnet sidde ude og spise i den dejlige september sol.
Børnene har leget meget ude i denne uge.
Kun klub :
Tur til Kraftværket i Kolind
Fredag den 29/9 tager vi skolebussen kl. 13.40 til skaterhallen.
Rulleskøjter, løbehjul og skateboard skal selv medbringes.
Det koster 20 kr. at prøve banen. Man kan også bare tage med og kigge, det er gratis.
Børnene skal hentes på Kraftværket senest kl. 17.00
Tilmelding og betaling til Jørgen K senest torsdag den 28/9
Der skal minimum være 8 tilmeldte for at turen bliver til noget.
Adr : Kraftværket
Engvej 18
8560 Kolind
Fredagsmad
Uge 38: Hans
Uge 39: Kaj
Rigtig god weekend
Hilsen Frederik, Jørgen, Jytte og Janni

