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UGEBREV nr. 8 uge 40

Årgang 9

Kære forældre
Hele ugen har huset summet af aktivitet og dufte. Der er blevet bagt boller og leverpostej,
lavet ovnkartofler og svampesovs og alle har smagt på det hele. Fra i dag starter en ny
omgang værksteder og når det bliver torsdag har alle været igennem 8 værksteder under
emnet ”fra Jord til Bord”
Hvis I har lyst og mulighed for at komme os smage hvad der er blevet lavet, og høre om
hvad de kære elever har lært – er det på torsdag vi holder høstfest fra 10.15 og ca en time
frem.
Turkis gruppe har arbejdet med astronomi i den forgangne uge, og har overnattet på
skolen for at kunne kigge stjerner. Heldigvis fik de næsten skyfri himmel så de rent faktisk
kunne se stjerner. Næste uge er uddannelsesuge for dem.
Fredag er det Skolernes motionsløb, og i år får alle mulighed for at løbe langt. Vi starter
med fællesopvarmning i skolegården, og går så i samlet flok ned til Mølleskoven. Her
fløjtes til fælles start og så løbes der ud til enden af Møllestien, hvor der er vandpost og
snolder, før der returneres. Ved overgange over Tøstrupvej står en lærer og giver grønt lys
for passage, før alle løber op til skolegården og får et diplom. Her venter også en præmie
til alle. Vi spiser sammen i aulaen inden vi siger god efterårsferie til hinanden.
Vi har tilfælde af lus, så husk at kæmme jeres børn her i weekenden.
Vi ønsker æbler til næste uge.
Husk at Skolen og SFO begge er lukket i uge 42.
Efter efterårsferien går vi tilbage til helt almindeligt skema.
Hilsen Christine

Midtdjurs Friskole, Ramtenvej 14D, 8581 Nimtofte.
E-mail: mdsf@midtdjursfriskole.dk Skole: 86398137 SFO: 86398044

Korn/kerner og frø
Her er det viden om kornsorter, kerner og frø der har været i spil, ligesom høstmetoder før
og nu har været en del af undervisningen. Vi har også bagt boller som skal bruges ved
høstfesten som underlag for alle de lækkerier der er lavet i de forskellige værksteder. Alle
har lavet, tegnet og skrevet i deres helt egen bog, som de tegner videre i næste gang de
er ved mig.
Der bliver det frugt og grønt – forskellen herpå, samt syltning af rødbeder og fabrikation af
marmelade som vil fylde dagen. Alle får smagsprøver med hjem efter høstfesten.
Hilsen Christine
Vinnis Værksted
På mit hold har vi snakket om grise, hvor de kommer fra, hvad de lever af og hvad vi
bruger dem til. Alle elever har været med til at lave leverpostej, med efterfølgende
smagsprøver, så muligvis blev der ikke lige spist helt op fra madpakken den dag. Dejlig
uge, jeg glæder mig til næste omgang.
Hilsen Vinni
Jespers værksted
Har i den første uge handlet om kartoflen. Jeg har fortalt om, hvordan den er kommet til
Europa, hvordan danskerne tog imod den, og hvordan den er blevet så populær. Dernæst
skulle vi lave ovnbagte kartoffel chips. Vi sluttede af med at lave kartoffeltryk på papir, og
så en tegnefilm om kartoflens historie.
I næste uge handler mit værksted om æblet. Vi skal lave vores eget æblejuice med en
frugtpresser og lave æblestykker med kanelsukker.
Hilsen Jesper
Kære forældre og børn.
Hos mig har børnene i denne uge arbejdet med svampe. Vi har snakket om svampe,
hvordan man kan genkende de spiselige svampe, og så har vi været på svampejagt i
bakkerne og i Mølleskoven. Vi har startet dagen med en lille leg hvor eleverne skulle
fortælle hvilke svampe man med sikkerhed kunne spise, i et udvalg jeg havde plukket. Der
var mange slags, men pointen var at man hvis man er usikker ikke skal plukke dem med
lameller. Vi ville kun kigge efter rørhattet. Derefter gik vi i skoven og fandt rørhatte. I den
sidste time rengjorde vi svampene og lavede en lækker svampesovs, som vi spiste
sammen. Det var nogle rigtig hyggelige dage.
Mit næste tema bliver ”mælk”. Vi skal på bondegårdsbesøg, smage frisk mælk, og lave
vores eget smør.
I ønskes en rigtig dejlig weekend.
De bedste hilsner,
Mathias
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Kalender
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

November
26. - 30.

Temauge om jul (julefest 1. december)

29.

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 41: SFO: Gro Skole: Gro Gymnastik: Gro (husk Turkis, biblioteket og musik)
Uge 43: SFO: Victor/Johannes Skole: Sebastian/Karoline Gymnastikdelen:
Magnus/Andreas
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
Denne uge og næste er temauger hvor børnene er fordelt i hold. Kun sidste lektion er vi i
klassen, og her har vi snakket om dagen, der er gået, hvad vi har lært, og læst færdig om
snøvsen. Onsdag var vi på biblioteket, hvor maskinen desværre ikke makkede ret, så vi
kunne ikke låne nye bøger. Vi prøver igen næste uge.
Venlig hilsen Jesper og Vinni

3. og 4. KLASSE (Blå gruppe)
Kære forældre og børn i Blå gruppe
Dansk, Matematik, Vidensfag:
Vi arbejder fagligt hver dag efter temaværkstederne, og det vil sige at der er
hjemmeregning til mandag, hvor den nye opgave så udleveres. Den skal afleveres
mandag efter efterårsferien. Onsdag og torsdag er der læselektie som skal øves.
Efter ferien begynder vi på et frimærkeemne, som er tværfagligt mellem geografi, historie,
matematik og dansk. Hvis nogen af jer kender en filatelist som kunne have lyst til at
besøge os og fortælle om sin interesse ville vi blive glade.
God weekend
Christine

Tur i Bakkerne Søndag kl.14 - Programændring:
"Frk. Gris" er blevet forhindret, så derfor bliver Menu'en: " egen medbragt bålmad"
Der vil være saftevand og kage når vi kommer kl. 14.00 og snobrødsdej til bålet.
Resten medbringes selv, incl noget at spise og drikke af.
Der er rist ved bålet - så husk at jeres mad skal være i stanniol eller foliebakke.
Husk: børnene kan vise vej - og hvis nogen vil følges ad derud, så snak lige sammen og
aftal mødested.
Hvis et kreativt hoved har en aktivitet, må det gerne medbringes.
Lone og Jane går i forvejen.
Med venlig hilsen
Jane Køpke
Nyvej 8
8581 Nimtofte
M.22599810
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7. og 8. KLASSE (turkis gruppe)
Kære forældre og børn
Temauge i Turkis
Vi startede mandag med at arbejde med trykte kort. Vi arbejdede med symboler og
signaturforklaringer og lavede GIS-kort
Resten af ugen gik med astronomi. Vi har arbejdet med vores solsystem og stjernerne på
stjernehimlen.
Onsdag tog vi os en overnatning på skolen. Her så vi på stjerner bl.a. med en App der
hedder Skywalk og på nogle telefoner Skyview, de fremhæver stjernebillederne når man
peger kameraret op mod himlen. Så var vi i naturfaglokalet, hvor vi arbejdede med jordens
bane om solen. Tak til Michael (Mias far) som hjalp os med at lave kratere i vores små
lerklumper. :D
Vi har også set to dokumentarfilm om Ole Rømer og Tycho Brahe
Tak for en super uge til alle
I næste uge står den på uddannelsesuge, hvor bl.a. Hanne Sørensen kigger forbi:)
Mvh. Maria

SFO:
Kære forældre og børn
Vi har fået nye rørperler fra Olivers mormor og fra støtteforeningen, mange tak. Der er
blevet lavet rigtig mange fine ting i rørperler, Hector har fundet ud af at lave æsker ud dem,
dette har han lært nogle af de andre børn. Der er også blevet filtet lidt i denne uge. Sløjd
og gymnastiksalen er også blevet benyttet.
Husk vi holder lukket i uge 42- efterårsferien.
Fredagsmad
Uge 41: Astrid/Katrine
Uge 43: Anna
Rigtig god weekend
Hilsen Frederik, Jørgen, Pia, Sofie, Jytte og Janni

