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UGEBREV nr. 6 uge 38

Årgang 9

Kære forældre
Gunhild har desværre været så uheldig at falde og komme til skade. Derfor er hun
sygemeldt indtil videre. Sofie har overtaget Lilla gruppe indtil Gunhild er klar igen, og så er
der dukket en ung mand Gustav op i huset. Gustav skal læse Sofies støttetimer.
Vores næste temauger 40 +41 er ”Fra Jord til bord”. De bliver to uger fyldt med læring om
madvarer og madlavning på forskellig vis. Efter de to uger er der mulighed for at forældre
og/eller bedsteforældre kommer og deltager i vores høstfest. Her vil de forskellige grupper
fremlægge hvad de har lært og slutteligt vil der være smagsprøver på hvad der er
fremstillet. Festen foregår torsdag den 11. oktober kl. 10.30 og ca 1 time frem. Håber at se
så mange som muligt.
Fredag 12.oktober afvikles skolens motionsløb og skoledagen slutter som vanligt 12.25.
Uge 42 er efterårsferie og der er både skole og SFO lukket.
Udefodtøjet bliver nu både våde og beskidt, så vi forsøger at holde fast i at alle skal tage
det af på måtten når de kommer ind. Dette er for at vores gulve altid er tørre og til at gå på
med strømpesokker, hvis man ikke har indesko med til at tage på når man tager
udeskoene af. Vil I være søde at hjælpe jeres børn til at overholde denne regel også når I
afleverer og henter. Ønsker I ikke selv at tage skoene af, har vi sat blå futter frem I kan
tage over jeres sko. Vi underviser en del på gulvene på skolen så det er rarest at det er
muligt uden at eleverne bliver beskidte.
Husk der er fællesspisning 4. oktober. Det er Støtteforeningen som inviterer. Der kommer
særskilt indbydelse om arrangementet.
Hilsen Lærerne
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Kalender
September
24.
27.
Oktober
1. - 11.

SFO/klub badedag Lübker – husk at aflevere tilmelding
og penge
Bestyrelsesmøde
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 39: SFO: Victor/Johannes Skole: Gabriel Gymnastik: Emilie (husk bibliotek og Turkis
m.m.
Uge 40: SFO: Rasmus/Mikkel Skole: Nanna Gymnastik: Søren (husk biblioteket og
naturfagslokale)
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
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1. og 2. KLASSE (Gul gruppe)
Kære forældre og børn i Gul gruppe
Dansk, Engelsk, Vidensfag, Idræt:
Kære børn og forældre i gul

Mandag havde Vinni fri, så Janni stod for morgentimerne i Gul.
På Læsehold 2 handlede det om navneord, vokaler og konsonanter. Herudover
introducerede jeg en ny staveøvelse hvor man skulle bruge et sjippetov til at sjippe sig
igennem de udvalgte ord. Hvis man ikke var meget for at sjippe, var man velkommen til at
tage armbøjninger i stedet. Det bliver en fast aktivitet det næste stykke tid. Det er en god
øvelse til at repetere, differentiere og udfordre på en god måde.
I bakkerne handlede det om sen jernalder. Vores fokus i denne periode var runer og
opfindelsen af leen. Vi så film med Sigurd Barrett, talte om hvorfor leen var så smart, og så
skrev vi med runer (ældre futhark-systemet for de interesserede).
I bakkerne hørte vi historien om perioden, og til sidst lavede vi æblegrød a la jernalder.
I idræt lavede vi 3 på stribe-opvarmingsleg og derefter gik vi videre til at lave øvelser med
frisbee. Vi sluttede af med at spille frisbee-kamp.
På læsehold 1 har vi arbejdet videre med Stavevejen, og læst makkerlæsning. Jeg har nu
hørt alle læse, og alle kan godt træne hastighed/sikkerhed fortsat med de lette bøger. Vi
prøver os frem med andre dingo-bøger, efterhånden som træningen bærer frugt. Husk at
skrive på læsesedlen.
Venlig hilsen Jesper og Vinni
Matematik:
Lektie til mandag:

1. klasse: s. 32-40 2. klasse: s. 30-37

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 gået i gang med at arbejde med negative tal i matematik, og det virker som om de
syntes det er sjovt, samtidigt med at det er lidt mystisk. Der kommer ikke opgaver med
hjem om dette før om et stykke tid.
De første gange med hjemmeregning har vakt jubel hos de underlige elever. Det syntes
virkeligt det er sjovt og der bryder jubel løs når jeg siger at nu er det ok at arbejde videre
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med hjemmeregningen.
Læsningen rykker også nu. De er kommet over den første forskrækkelse over at der var
mange ord på siderne og flere sider der skulle læses. Opgaveløsningen i klassen glider
også for de fleste uden problemer, men der findes nogle stykker jeg skal være over, fordi
de mener de skal snakke om alt muligt andet, i stedet for at få deres arbejde gjort.
På mandag er vi på udeskole igen, men så holder vi pause mens der er temauger, og går
først ud igen i uge 43.
Se andet steds i ugebrevet om temaugerne op til efterårsferien
God weekend
Christine
Engelsk:
Blå engelsk, vi har arbejdet med ”A Free Time Interview” og set vider med Muzzy, hvor vi
laver stop og øver ting undervejs.
Hilsen Vinni
Musik og Idræt:
I denne uge, i musik, fortsatte vi vores melodi grandprix-tema. Børnene øvede, forberedte
klasseværelset og så optrådte de for gul gruppe, som var inviteret på besøg. Det gik rigtig
fint, og de gule børn synes vist at de var nogle seje shows. I næste uge skal eleverne i
gang med at skrive en lille slagssang til skolens idrætsdag.
I idræt stod den igen på cykling. Vi trænede forskellige signaler på cyklen; dreje til højre,
venstre og stop. Derudover øvede vi teknik, og kondition ved at lave nogle små
konkurrencer. Næste gang i idræt vil vi lave forskellige små spil og sportslege. Man
behøver derfor ikke at medbringe cykel.
De bedste hilsner,
Mathias

5. og 6. KLASSE (Grøn gruppe)
Kære forældre og børn i Grøn gruppe
Dansk, Engelsk, Vidensfag, Billedkunst:
I dansk har vi i denne uge arbejdet med at skrive noveller. Det har været en god træning i
både at skrive en længere historie og at skrive på computer. Derudover har vi afprøvet en
dansk online læseprøve. I næste uge fortsætter vi arbejdet med novellen. Vi skriver den
færdig og retter den. Hvis nogle har mulighed for at medbringe bærbar computer på
onsdag vil det være godt, da vi ikke har helt nok til alle i klassen. Derudover må alle meget
gerne medbringe et USB-stik.
I engelsk har vi i denne uge lavet ordforråds-quiz, vi har arbejdet med at snakke og
beskrive, og vi har lavet ordforrådslege.
I vidensfag har vi lavet en innovationsopgave. Eleverne skulle på hold finde en kreativ
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løsning på et problem og fremlægge det for klassen. Vi fortsætter
innovations-/opfindertemaet næste uge, hvor vi også skal kigge lidt på svampe.
I billedkunst færdiggjorde eleverne deres produkt om ”kriser”, og vi begyndte så småt på et
tema tegnefilm. Næste gang begynder vi at lave små stop-motion-tegnefilm.
Lektier:
Til tirsdag: læse novelle (Tyrannosofaen) med fokus på sproget.
Til onsdag: 100 ord på engelsk, side 2, skal øves.
I ønskes en rigtig dejlig weekend.
De bedste hilsner,
Mathias
Mb@midtdjursfriskole.dk
Matematik:
Vi har i denne uge arbejdet med MULTI-spillet.
Lektier til torsdag: 5. klasse: s. ingen lektier i multi
6. klasse: s. ingen lektier i multi
Lektie:

hjemmeregning afleveres torsdag

Mvh. Maria
Tysk:
Sidste fredag startede vi på kapitel 2, ”Ein Länderquiz” hvor oplægget er at lære lidt om
landet Tyskland. Det arbejder vi videre med.
Hilsen Vinni

7. og 8. KLASSE (turkis gruppe)
Kære forældre og børn
Dansk:
I dansk har eleverne fortsat arbejdet med læsning af og opgaver til ”Fuglemanden”, de har
arbejdet med forvekslingsordene ligge/lægge i deres danskbøger og vi har haft
diktatforberedelse og diktat.
Lektien til fredag d. 28.09.18 er at læse s. 72-107 og at svare på spørgsmål til teksten,
som jeg har udleveret.
Hilsen Annika
Matematik:
Lektie til tirsdag:

7. klasse: s. 50-51 opgave: T1: 1, 3, 4 T2: 3, 4
8. klasse: s. 94-95 opgave: T1: 3, 4, 7 T2: 3, 4
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Hjemmeregning afleveres senest onsdag
Naturfag:
Vi har arbejdet videre med grundstoffer og atomer, og udover det har vi arbejdet med
molekyler.
Onsdag: Talte vi videre om dyr og bevægelse, samt vi kom igennem dyrene i
Skandinavien.
Hilsen Maria
Engelsk og Tysk
Engelsk: Eleverne kunne mandag vælge en af to tekster, hvor de i grupper skulle fordybe
sig i den ene. De arbejdede videre med det tirsdag og skal på mandag vise, hvad de fik ud
af arbejdet. Så delfinholdet viser politihundeholdet resultaterne og omvendt.
Tysk: Vi har arbejdet videre med München og rettede opgaverne fra sidste uge. Torsdag
blev det til grammatikark og krydsord, da Vinni var på tyskkursus hele dagen.
Hilsen Vinni
Kulturfag
Vi startede ugen ud med at arbejde med kilder. Kildearbejde er vigtigt, både i forhold til
historiedelen af kulturfaget, men også i forhold til eksamen, hvor eleverne skal inddrage
kilder i deres samtale. Derudover lærer man at tænke kritisk, og det er yderligere en vigtig
egenskab at besidde i vores tid.
Onsdag afsluttede vi diskussionen om 'kerneidentitet' kontra 'det multiple selv' ved
bogstavlig talt at lave masker. De kommer til at stå i aulaen efter vi har lavet et lille optrin
med dem til en morgenfortælling.
Elevernes billedcollager dannede udgangspunkt for undervisningen fredag. De skulle finde
billeder af enten mænd eller kvinder fra 1850 og frem, og efterfølgende finde billeder af
den moderne mand/kvinde. Herudover skulle de svare på spørgsmål som havde med
denne udvikling at gøre. Det var flotte collager. Jeg valgte collager da de er såkaldte ”ikke
it-baseret” produktformer, som eleven kan vælge at inddrage i eksamen.
Venlig hilsen Jesper
Kære Konfirmander og forældre.
Nu er det ved at være et stykke tid siden, at I konfirmander fik et brev hvor I skulle
begynde at overveje, hvad I kunne have lyst at lave til Blå Mandag.
Nu vil vi gerne samle jer og jeres forældre og høre alle ideer og forslag til dagen og til
forskellige aktiviteter.
Vi mødes i aulaen på skolen mandag den 1. oktober kl. 19. Her håber vi, at I alle kommer
og er med til at bestemme, hvad der skal ske på Blå Mandag, og hvordan vi gør det til en
god dag.
Det vil være dejligt, hvis der herefter vil være nogle forældre, der går sammen i et udvalg
og er hjælpende med at tilrettelægge dagen.
På gensyn.
Annemette (29413990)
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Der skal samles ind til klassekassen igen – kr. 100.
Pengene kan indsættes på reg. nr. 7260- kontonr. 0001185662 eller mobilpay 50 83 19 73
Husk at skrive barnets navn i tekstfeltet.
Med venlig hilsen
Bruno

SFO:
Kære forældre og børn
Vi har rigtigt hygget i denne uge, både med pandekager og kage. Laurits gav kage til Gul
gruppe og vi var så heldige, at der var rester.
Husk badetøj og håndklæde på mandag.
Vi modtager allerede nu aflagt legetøj til vores tombola til markedsdag i november. Så har
I noget I ikke bruger mere, vil vi mægtig gerne have det.
Husk vi holder lukket i uge 42- efterårsferien.
Fredagsmad
Uge 39: Saron
Uge 40: Søren
Rigtig god weekend
Hilsen Frederik, Jørgen, Pia, Sofie, Jytte og Janni

