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UGEBREV nr. 9 uge 41

Årgang 8

Skemaændringer
Som jeg skrev i sidste uge, er der nogle skemaændringer i november og december indtil vi
får ansat en ny lærer.
Vi har valgt at dække Dorthes skema med de folk, vi har i huset.
Det betyder bl.a. at Rød Gruppe får Maria, Jesper og Frederik i en del timer. De arbejder
tæt sammen om at give den bedst mulige undervisning i perioden.
Grøn Gruppe får Frederik i nogle timer, hvor han samarbejder med Maria, og Blå Gruppe
får mig til engelsk.
Blå Gruppe venter til efter jul med at få tysk, men så får de det resten af skoleåret.
Man kan se de nye skemaer på hjemmesiden. Mødetiderne er de samme.
Konflikter
Heldigvis er vores hverdag ikke præget af mange konflikter, og når det hænder, vil vi
frygtelig gerne løse dem på en god måde.
Vi får sommetider fortalt, at nogle børn føler sig skældt ud af andre børns forældre, hvis
der har været en konflikt mellem nogle børn.
Jeg er såmænd ret sikker på, at I forældre ikke går rundt og skælder ud på andres børn,
men det betyder ikke, at børnene ikke kan føle det som skældud. Derfor tror jeg det er
vigtigt, at vi tænker os om en ekstra gang og beder personalet om at hjælpe med at løse
det. Også selvom man mener det godt.
P-plads
Jeg skulle hilse fra buschaufføren, om vi vil lade være med at parkere i buslommen.
Tak for mad
Tak for mad til støtteforeningen i går, det smagte dejligt.
Håndværker
Håndværkerne er ved at være færdige, er der nogen der har tid og lyst til at komme i
efterårsferien og gøre rent i lilla gruppe, lektiecafeen og det lille rum ved aulaen. Det
gamle NOA lokale (der hvor dagplejerne er og hvor der bliver holdt møder) er sikkert
færdig onsdag. Det ville være så skønt for børnene hvis alle lokaler er klar til efter
efterårsferien. Nøglen kan hentes ved Lone og Henrik tlf. 28441546/21280336.
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Med venlig hilsen og god efterårsferie
Jørgen
Kalender
Oktober
13
Uge 42
26

Skolernes motionsdag
Efterårsferie – SFO lukket
Bestyrelsesmøde

November
3
15
17
23

Lygteoptog kl. 12 til Lübker
Informationsmøde
Markedsdag SFO
bestyrelsesmøde

Indsamling af mælkekattoner .
Vi vil spørge jer om I vil gøre en indsats for at samle så mange mælkekattoner, som det er
muligt.
Vi skal nemlig lave en masse lygter, som skal bruges til ”Move for life”
Alle børn går ud til Lubcker med lygterne d. 3 nov. kl. 12, hvor lygterne bliver udstillet.
Børnene får noget varmt at drikke, når vi kommer frem. Alle børn der går med og afleverer
en lygte får en fribillet til badelandet den 4. november, hvor der vil være livredder på som
vil lave forskellige aktiviteter i vandet. Der vil blive andre aktiviteter i huset denne dag.De
får Deres lygter med hjem. Se det vedh. program.
Håber I har lyst at bakke op om projektet.
Rengøring:
Uge 43: SFO: Victor og Johannes, Skole: Silja og Magne, Gymnastik: Sebastian og
Karoline
Uge 44: SFO: Victor og Johannes, Skole: Frederik, Gymnastik: Peter
Venlig hilsen Kirstine

0.KLASSE (lilla gruppe)
Kære forældre og børn i lilla gruppe.
Tak for en dejlig uge.
Vi har stadig fokus på vokalerne – de 9 røde bogstaver.
A E I O U Y Æ Ø Å. Mandag var vi fx på vokalløb på skolen og en tur udenfor
møbelbutikken for at finde så mange vokaler, som det var muligt.
Vi har snakket om efterår og lavet flotte efterårskroner. Leget jorden er giftig og
Heksemutter i gymnastik.
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På gyserslottet mødte vi den Morsomme Mumie – det første bogstavsvæsen som er blåt.
Vi har arbejdet med M og sunget en sang, hvor M møder alle vokalerne på skift og danner
små ord.
Alle børn har nye små læsebøger med hjem, så de kan læse for jer i ferien.
Vi har haft engelsk med dyreordleg og banko med farver og former.
Tordag var vi i musik. Vi dansede, legede og spillede på forskellige instrumenter.
Da vores klasseværelse stadig har besøg håndværkere nyder vi forsat lokalerne i SFO.
Jeg vil gerne invitere jer til en samtale på skolen omkring jeres barn. Samtalerne kommer
til at foregår den 5. og 6. december . Der ligger sedler i børnenes postmapper vedr.
tidspunkter. Desuden ligger der en invitation til fødselsdag hos Kaj. Så husk at spørge
børnene om der ligger noget i postmappen.
Rigtig god efterårsferie
Hilsen Jannie, Sofie og Gunhild

1. KLASSE (gul gruppe)
Kære forældre og børn i gul gruppe
Det har været en rigtig hyggelig uge, hvor vi har lavet alt fra insekthjem til bål. Vi har dog
også arbejdet med kendt indhold såsom arbejdsmappen og hentediktat. Den er stadig
med udgangspunkt i de 120 hyppigste danske ord, og børnene er ved at vænne sig til
aktiviteten.
Herudover er vi begyndt at have faste legekammerater i hvert frugtfrikvarter. Det har jeg
sat i gang for at børnene får leget med andre som de normalt ikke er sammen med, og
desuden for at sikre, at alle har en at lege med. I frokostfrikvarteret bestemmer man selv.
Om fredagen var vi ved Kaløvig Slotsruin hvor vi alle spillede ude-stratego på kryds og
tværs af klasser, og bagefter spiste vi madpakker i de flotte omgivelser. Vi blev kørt derud i
et gammelt lig af en bus, og den overlevede ikke til vi skulle hjem. Så nogle af os blev nødt
til at vente på, at der blev sendt en anden. Vi nåede at diskutere alt fra stjerner til hvad vi
skulle gøre, hvis vi blev nødt til at bo ved Kaløvig Slotsuin og aldrig kunne komme hjem.
Det var en sjov afslutning på en god uge.
Jeg håber at I alle får en god weekend og en dejlig ferie
Venlig hilsen Jesper

2. og 3. KLASSE (rød gruppe)
Kære forældre og børn i rød gruppe
Jubiii! Det lykkedes at skaffe Rød Gruppe samt to voksne plads til Sigurd Barret og Århus
Symfoniorkesters skolekoncerter i Musikhuset i Århus i forbindelse med hans ”Sigurd
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fortæller Danmarkshistorie”-turné. Det bliver onsdag d. 22. november kl. 11 (så børnene
når nok ikke at komme tilbage til skole til sfo-start). I vil få nærmere besked om
arrangementet senere.
I denne uge har vi bl.a. arbejdet med middelalderen, læst alene og for hinanden,
stavetrænet i Stavevejen og (u-)hygget med halloween; både med pynt til klassen, med
sang/dans og med halloween-bingo.
Børnene har fået en invitation til skole-/hjemsamtaler med hjem i tasken.
Rigtig god efterårsferie!
Med venlig hilsen
Dorthe

4. og 5. KLASSE (blå gruppe)
Først den ene vej, og så den anden vej, og så.... vips vaps vups er lokalet pakket sammen
igen så maleren kan komme til at spartle og male igen. Men ros til jeres unger. Vi satte
borde op til fællesspisning OG pakkede klassen sammen på under 1/2 time. Jeg håber vi
kan komme på plads mandag efter ferien.
De sidste dage har jeg hjulpet den enkelte med at få rettet vikingeteksten til, men der
mangler nogle få så vores udgivelse af de samlede historier sker først efter ferien. Det har
været en fornøjelse at læse alle de fine tekster og opdage alle de finurligheder der er
flettet ind i historierne.
Jeg vil vove den påstand at gruppen nu har styr på at dele selv firecifrede tal med
encifrede tal samt gange tocifrede tale med hinanden. De har bare arbejdet flittigt i de
sidste uger med matematikken ved siden af historieskrivningen.
Vi har også brugt tiden i de omlagte temauger til en del naturogteknik og samfundslære. Vi
har taget hul på kommunalvalget.
Efter ferien tager vi fat på Middelalderen både ved at læse en fagbog om det og ved at
læse Ørnens øje.
Jeg vil ønske jer alle en god efterårsferie
God weekend
Christine

6. og 7. KLASSE (grøn gruppe)
Kære børn og forældre i grøn gruppe
Så gik den sidste uge inden efterårsferien. Mandag arbejdede klassen med forskellige
temaer såsom: Kroppen, grænser, vold mv. Vi brugte hjemmesiden:
www.migogminkrop.dk
Det kan kun anbefales at i evt. hjemme også kan gå ind og kigge på den. De skal have
stor ros for at deltage i de mange snakke vi havde om de forskellige videoer.
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Vi fik i denne uge også færdiggjort vores projekt med Gul gruppe. I kan i aulaen se
resultatet af vores landskab, samt de flotte historier de to grupper har skrevet i samarbejde
med hinanden.
Efter ferien går vi tilbage til det normale skema.
Lektier til efter efterårsferien:
Lektie til tirsdag d. 24/10: 6: side 58-65
7: side 150-153
Husk også hjemmeregning!
Mvh. Annika, Jørgen og Maria

SFO:
Kære forældre og børn
Tirsdag den 24/10 tager vi til Lubker og bader. Sidste tilmelding er i dag- så skynd jer at få
meldt til.
Vi begynder lige så stille at gøre klar til Markedsdag, når vi kommer fra efterårsferie. Hvis
der er nogle forældre, der allerede nu ved at de kan hjælpe i vores boder, må I meget
gerne sige det.
Fredagsmad
Uge 43: Victoria H.
Uge 44: William
Rigtig god weekend og god efterårsferie
Hilsen Frederik, Jørgen, Jytte og Janni

