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UGEBREV nr. 8 uge 40

Årgang 8

Ny lærer
Som det er bekendt, skal vi jo have en ny lærer, da Dorthe skal flytte til Vestjylland.
Ansættelsesudvalget havde efter en lang procedure ansat en dygtig afløser for Dorthe,
men desværre sprang vedkommende fra efter at have sagt ja til stillingen.
Det er rigtig ærgerligt og besværligt, og vi har bestemt os for at vi genopslår stillingen, så
den kan blive besat til januar.
Det betyder, at vi er nød til at lave skemaet om i november og december for at få det hele
til at gå op på en fornuftig måde, så der stadigvæk er god kvalitet i undervisningen.
Vi har valgt at lave om på skemaerne for flere lærere, så børnene får nogen, de kender
frem for at vi finder en tilfældig vikar.
Vi slår stillingen op, så der kan holdes samtaler sidst i november. Jeg laver nogle
midlertidige skemaer, som kan ses på hjemmesiden i næste uge. Der bliver ikke lavet om
på mødetiderne.
Temauger
Som lærerne skrev om i sidste uge, har vi lavet om på temaugerne, da det ville blive for
kaotisk med håndværkere i mange klasser.
Det har nu været en dejlig uge med glade børn alligevel. I kan læse mere under lærernes
indlæg.
Motionsdag
På fredag tager vi alle sammen til Kalø Slotsruin for at afholde skolernes motionsdag.
Husk en god madpakke, drikkedunk og tøj efter vejret.
Vi får selskab af de største børn fra Solbærkorgen, så det bliver hyggeligt.
Håndværkere
Håndværkerne er ikke helt færdige med at renovere facaden og skifte vinduer, men det
hjælper på det. Det bliver bare rigtig flot.
Mange tak til de forældre, der hjælper med at gøre rent efter dem, det er en uvurderlig
hjælp for os.
Donation til friskolen
Vi skal i gang med at lave et naturfagslokale, så vi er klar til at have overbygning efter
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sommerferien.
Da det er et meget dyrt lokale at lave, har vi søgt om hjælp til økonomien hos Fonden
Sparekassen Midtdjurs, og de har nu bevilget os et beløb på ikke mindre end 150.000 kr.
Det er bare fantastisk, og vi siger selvfølgelig mange tak.
Reflekser
Da alle børn og voksne var på gåtur til Stendyssen for at have en stenalderdag, holdt der
pludselig en bil ind og gav Dorthe nogle poser med reflekser til alle børnene.
Jeg tror, det var fordi de gik så pænt med refleksveste på, at han syntes, de skulle have en
refleks hver.
Alle børnene har fået en refleks her til morgen, så det er med at huske at bruge den, når
det snart bliver mørkt om morgenen.
Forkert dato
I sidste uges kalender havde jeg skrevet, at der er markedsag i SFOen den 10. november.
Det er den 17. november, beklager meget.
Med venlig hilsen
Jørgen
Kalender
Oktober
13
Uge 42
26

Skolernes motionsdag
Efterårsferie – SFO lukket
Bestyrelsesmøde

November
15
17
23

Informationsmøde
Markedsdag SFO
bestyrelsesmøde

Rengøring:
Uge 41: SFO: Gro, Skole: Emilie, Gymnastik: Andreas og Magnus
Uge 43: SFO: Victor og Johannes, Skole: Silja og Magne, Gymnastik: Sebastian og
Karoline
Venlig hilsen Kirstine
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0.KLASSE (lilla gruppe)
Kære forældre og børn i lilla gruppe.
Vi har i denne uge opholdt os en del i SFO, da vores klasseværelse er under ombygning.
Vi har haft særlig fokus på U og mødt den usynlige fra gyserslottet. Flere i klassen
fortæller at de har usynlige venner eller usynlige dyr derhjemme, som de leger med.
Vi har talt, læst, leget og sunget om vokalerne – de 9 røde bogstaver.
A E I O U Y Æ Ø Å.
Til gymnastik havde vi planlagt at lege stopdans til musik – men da vi skulle igang virkede
musikken ikke. Det slog dog ikke lilla-gruppe ud, for som nogle piger foreslog, at så kunne
de da bare selv skiftes til at synge til dansen. Fine sange blev det til. Ja, selv en skøn sang
fra Syrien, fik vi lov at danse til.
Onsdag lavede vi udendørs-billedkunst . Børnene samlede naturting og lavede hvert et
billede i sandkassen med disse ting. Vi vil arbejder videre med de udprintede billeder i
næste uge,
Vi har i desuden læst og snakket lidt om istiden, jægerstenalderen og bondestenalderen,
så vi var godt rustet til at lege stenalderfolk sammen med resten af skolen ved jættestuen
torsdag.
Vi havde en fantastisk dag ved jættestuen, hvor alle på tværs af klasser arbejdede virkelig
godt sammen hele formiddagen. Stammerne (6 børn på tværs af alder) lavede bosteder i
skoven, lavede lerkrukker, fandt bær og ”fiskede” muslinger, gik på jagt med
hjemmelavede bue og pil og stammerne byttede fine ting med hinanden. Tak for en dejlig
dag !
Husk at vi tager til kalø på næste fredag. Her skal børnene atter huske lille taske med mad
og drikkedunk.
Rigtig god weekend
Hilsen Jannie, Sofie og Gunhild

1. KLASSE (gul gruppe)
Kære forældre og børn i gul gruppe
I mandags blev der i fællesskab indsamlet præcis 536 kastanjer i præstegården. Humøret
var højt, selvom regnen stod ned. Da vi kom tilbage blev der startet en gættekonkurrence
og lavet tællegrupper. Sammen med børnene fra grøn har vi lavet kastanjedyr og
påbegyndt et fantasiland af hønsenet og tapetklister.
Torsdag var vi alle på tur ud til en gravhøj ved Lubker golf. På tværs af klasser blev der
arbejdet med bondestenalder og jægerstenalder. De blev inddelt i familier og skulle
sammen klare forskellige opgaver såsom at lave krukker af ler, skyde med bue og smage
på muslinger. Mit indtryk er, at de alle havde en god dag.
Tak for rengøringen i vores klasse til Lone (Olivers mormor).
Venlig hilsen
Jesper og Maria
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2. og 3. KLASSE (rød gruppe)
Kære forældre og børn i rød gruppe
Det var ærgerligt, at temaugerne blev aflyst grundet vores udfordringer med lokalemangel
mens håndværkerne har arbejdet, men det har omvendt betydet, at vi har kunnet fordybe
os mere end vi plejer i det, vi har arbejdet med, og jeg har sat pris på at være sammen
med Rød Gruppe hele ugen.
Vi har bl.a. fordybet os i vikingetiden med film, historier, notater i arbejdshæftet og
produktion af runetavler. Der blev også filosoferet: på spørgsmålet om hvorvidt det var sejt
eller en dårlig ide, at vikingerne drog ud i verden og plyndrede, så svarede samtlige børn
til min overraskelse, at de syntes, det var en dårlig ide! Begrundelserne var bl.a. at det var
strengt, at de slog andre ihjel og tog deres ting, og hvad mon vikingerne ville synes, hvis
det var dem selv det gik ud over!
Vi har også fortsat haft fokus på forfatteren Kim Fupz Aakeson – det har vi haft det ret
sjovt med – og vi har arbejdet i Stavevejen. Hver dag har børnene også selv læst mindst
15 minutter alene eller højt for hinanden.
Og så var vi selvfølgelig til en skøn stenalderdag med hele skolen ved jættestuen på
Lübker, hvor der blev lavet lerkrukker, samlet forråd, smagt på muslinger, skudt med bue
og pil og meget mere.
For at styrke klassefællesskabet har vi besluttet, at frem til efterårsferien vil vi i den første
halvdel af 10-pausen lege en fællesleg eller spille et spil, hvor alle er med. Vi har lavet en
lang liste med ideer med alt fra fodbold til ”alle mine kyllinger kom hjem” og Vitello-fange
(inspireret af Kim Fupz’ bøger om Vitello), og vi er godt i gang med at lege os igennem
listen.
I næste uge står den bl.a. på middelaldertema. Der er ingen lektier.
Fredag i næste uge er det skolernes motionsdag, som i år foregår på Kalø, så husk
praktisk tøj samt lille rygsæk inkl. Madpakke og drikkedunk.
Tak for rengøringen i vores klasse til Lone (Olivers mormor).
Med venlig hilsen
Dorthe

4. og 5. KLASSE (blå gruppe)
Kære forældre og børn i blå gruppe
Tak for rengøring til Lone og Henrik. Det har betydet at vi i dag har kunne flytte hjem, og
nej hvor er det dejligt.
Alle er godt i gang med at skrive vikingehistorier, og der arbejdes flittigt på at få lavet
spændende historier.
Hjemmeregning afleveres på mandag, og der kommer ikke nogen ny før efter
efterårsferien.
God weekend
Christine og Dorthe
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6. og 7. KLASSE (grøn gruppe)
Kære børn og forældre i grøn gruppe
Tak for en fantastisk tur på Energimuseet i mandags. Alle var så gode til at lytte til guiden
og vi var meget imponeret over opfindsomheden og arbejdsmoralen da vi skulle bygge
vindmøller. Det er simpelthen en fornøjelse at have denne gruppe med på tur. Desværre
nåede vi ikke at se resten af museet, da tiden var knap til sidst. Så vi har allerede aftalt at
vi skal derud igen, gerne en gang i foråret :)
Tirsdag, onsdag og fredag arbejdede vi sammen med Gul gruppe. Vi arbejder med
landskab og kastanjedyr. Når vi er færdig med at producere skal de skrive en historie, der
passer til vores landskab og dyr.
Torsdag var vi en tur ud til den lokale gravhøj, hvor vi arbejde i stenalderfamilier. Stor ros til
hele gruppen for at var arbejdsomme og gode eksempler som ”familiernes” ældste.
I næste uge vil programmet se sådan ud:
Mandag: Annika og Maria arbejder med et emne i klassen
Tirsdag, onsdag og torsdag: Vi arbejder videre med Gul og vores historier, bliver vi færdige
går vi i klassen og arbejder med en opgave med Maria
Fredag: Motionsdag – vi tager til Kaløvig, så husk fodtøj man kan løbe i, madpakke,
drikkedunk samt fornuftigt tøj.
Lektier til efter efterårsferien:
Lektie til tirsdag d. 24/10: 6: side 58-65
7: side 150-153
Husk også hjemmeregning
Hilsen Annika, Jørgen og Maria

SFO:
Kære forældre og børn
Der var desværre en fejl i sidste ugebrev. Markedsdag er fredag den 17/11.
Sidste fredag var klubben i skaterhallen. Det var en rigtig god tur og børnene hyggede sig.
Vi har i denne uge leget ude og inde. Og der bliver stadig lavet pandebånd.
Husk at vi i uge 42 holder lukket.
Fredagsmad
Uge 41: Nicoline
Uge 43: Victoria H.
Rigtig god weekend
Hilsen Frederik, Jørgen, Jytte og Janni

