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UGEBREV nr. 26 uge 10

Årgang 8

Kære forældre
Ugen har været præget af mange elevers sygdom. Epidemien er nået hertil for fuld styrke.
Spørg lige selv jeres barns lærer hvad der er blevet undervist i mens barnet var væk, så I
har en chance for at hjælpe dem på omgangshøjde igen.
Efterårets værkstedsperioder er afsluttet, og nu tager vi hul på forårets værksteder. Der
bliver tre værksteder for Lilla, Gul, Rød og Blå.
Grøn fortsætter med sprogtimer.
De tre emner bliver Madlavning som Gunhild tager sig af, filosofi som Jesper står for og
Universet som Mathias underviser i.
Værkstedsperioderne ligger forsat om onsdagen i 4.+5. lektion.
Det værkstedshold der mangler at farve med Christine, kommer til det en torsdag kl 13.10.
Der kommer nærmere besked.
Vi skal sige tak til Ronnie (Cornelia og Vitus far) og Jane (Leif og Johannes mor) for at
hente de stole vi har fået forærende i Randers. De kommer i brug i Grøn i første omgang,
og de sidste skal bruges efter sommerferien.
Mange elevers vintertøj kan ikke holde sneen og vand ude har vi kunne se i den forgange
uge. Ligeså er meget af vinterfodtøjet heller ikke tæt længere. Tag lige en snak med jeres
børn om de har bruge for andet tøj, og læg i det mindste et ekstra sæt skiftetøj i taskerne.
Vi ved nu at lærerne er blevet lockoutet, men vi ved endnu ikke om pædagogerne ryger
med i samme omgang. Vi håber der findes en løsning så vi ikke kommer ud i konflikt. Det
er besværligt for jer, og senere hen for os når vi skal forsøge at indhente den mistede
undervisning. Vi skal nok melde ud så snart vi ved mere, så I kan træffe jeres
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forholdsregler.
Såfremt vi ikke kommer i konflikt, får alle klasser desperat brug for at nogle forældre vi
komme og stå for undervisningen 19. april, da lærerne gerne skulle ind på vores fælles
bibliotek i Århus for at lade sig inspirere til næste års undervisning, og bestille de bøger vi
får brug for. Senere samme dag deltager lærerne i Skolebogmessen hvor de nyeste
udgivelser for alle fag præsenteres. Denne dag opkvalificerer vi vores viden og sikrer os at
vi får fat i de bedste materialer til jeres børns undervisning.
Vi kan godt bruge nogle aviser, ikke ugeblade. Hvis man gider tage lidt aviser med, kan
man give dem til Christine.
Mange hilsner Lærerne
Jørgen
Jeg er tilbage ovenpå sygdom og en lille ferie. Jeg har aftalt med bestyrelsen og Christine,
at jeg starter stille og roligt op, så jeg vil være på arbejde primært tirsdage og torsdage, og
jeg vil mest lave kontorarbejde.
Det er rart at være tilbage og møde glade børn, ligesom det selvfølgelig er godt at se, at
mine kolleger som sædvanlig gør det supergodt.
Venlig hilsen Jørgen
Informationsmøde om udskoling
Mandag d. 12. marts kl. 17-18 inviterer vi til informationsmøde vedrørende den
kommende udskoling. På mødet vil vi fortælle om de praktiske planer for
udskolingen.

Kalender
Marts
15

Kaffedag SFO

20

Bedsteforældredag SFO

22

Bestyrelsesmøde

25. til 2. april

Påskeferie SFO lukket

April
3

Tidlig SFO start

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

18

Generalforsamling med spisning kl. 18
Generalforsamling kl. 19

27

Store bededag skole og SFO lukket

Rengøring:
Uge 11: SFO: Frederik L. Skole: Amanda og Gaia, Gymnastik: William M.
Uge 12: SFO: Nicklas G. Skole: Sofie Gymnastik Frederik L.
Med venlig hilsen
Kirstine
Til orientering er gymnastiksalen altid lejet ud i tidsrummet fra kl. 8 til kl. 11 om lørdagen,
så derfor kan der ikke gøres rent der. Men I kan evt. begynde med biblioteket, gård
toiletter og det lille omklædningslokale.
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

0.KLASSE (lilla gruppe)
Kære forældre og børn i lilla gruppe
Gunhild har været på ferie i denne uge.
Lilla har bl.a. hygget sig med at lave påskepynt i saltdej med Sofie og Janni.
I ønskes alle en rigtig god weekend.

1. KLASSE (gul gruppe)

Kære forældre og børn i gul gruppe
I dansk har vi arbejdet videre med Agent Kodeknæk og 'lydskibe'. Vi færdiggjorte de små
projekter om følelser fra sidste uge, og de hænger nu i aulaen, hvis I skulle få lyst til at se
dem. Der står ikke navn på – det synes jeg , at der er noget smukt over, da det er følelser
vi alle møder i vores liv (jeg har dog noteret hvem der har lavet hvilke.)
I Bakkerne handlede det om dyr der går i hi over vinteren, men om en måneds tid
begynder at vågne op. Det handlede denne gang om pindsvinet. Vi læste, fortalte og så på
billeder. Til sidst lavede de alle pindsvin af ler, grangrene og knapper som øjne. Og så var
det tid til at nyde sneen. Nogle kælkede og andre blev undervist af undertegnede i Jysk
Præcisionskastning af sne. Det var en hvid, kold og hyggelig dag.
Venlig hilsen Jesper
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Matematik
Lektier til d. 14/3: Øve læsesiden 36 og lave den gule opgave på side 37.
Lektier til mandag d. 12/3: s. 61-67
Lektier til mandag d. 19/3: s. 68-74
Venlig hilsen Jesper og Maria

2. og 3. KLASSE (rød gruppe)

Kære forældre og børn i rød gruppe
Endnu en uge er ved vejs ende. En uge, hvor det var tydeligt, at Midtdjurs friskole vist ikke
har klaret frisag mht. influenzaepidemien. Mellem 4 og 6 elever har hver dag manglet
klassen, et usædvanligt syn. God bedring til dem som ikke nåede at blive raske i løbet af
ugen.
I dansk har vi i denne uge fortsat arbejdet med læsning, staveopgaver og rim. Vi har læst i
Halfdan Rasmussens abc, vi har arbejdet med forskellige typer rim, og vi har arbejdet på
at lave vores eget lille rim-abc med bogstavrim. Eleverne har også arbejdet på at skrive
små bøger.
I bakkerne torsdag blev vi mødt af et utroligt smukt syn. Træerne var nærmest malet hvide
af sneen, der også lå som et tykt lag over hele området. Derude tog vi hul på vores
arbejde med kristendommen. Vi læste og snakkede om skabelsesberetningen og
arbejdede med skabelsens 7 dage. Derefter blev der tid til at kælke lidt på bakkerne.
I engelsk har vi arbejdet med at lære nye sætninger. Derudover har vi set/hørt engelsk, og
har lavet små opgaver. Dette fortsætter vi med i næste uge.
Lektie til tirsdag: læse 20 min og lave ark om det læste.
Lektie til fredag: læse 20 min og lave ark om det læste.
I ønskes en god weekend,
mvh. Mathias
Matematik:
Lektier til mandag d. 12/3: 2. klasse s. 62-69, 3. klasse 57-67
Lektie til mandag d. 19/3: 2.: s.70-75 , 3.: s. 68-75
I ønskes en god weekend.
Mvh. Mathias og Maria
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4. og 5. KLASSE (blå gruppe)

Kære forældre og børn i blå gruppe
Ugen har været præget af mange elevers fravær. Jeg håber alle er tilbage på mandag. Vi
skal have lavet udstilling i aulaen af H. C. Andersen projektet. Der udover er vi begyndt at
arbejde i det små med grammatik og tegnsætning.
Annas Himmel skulle gerne afleveres senest mandag. Billederne vi har lavet dertil hænger
vi op over den enkelte eleves garderobeplads.
Husk hjemmeregning til mandag og de 10 siders daglige læsning.
I engelsk har vi i denne uge haft fokus på grammatik. Elevene arbejdede med
grammatiske/sproglige opgaver og vi snakkede sammen om 'to do' og 'to be' i de
forskellige tider. Det fortsætter vi med i næste uge.
I musik har vi haft fokus på bandet Queen. Vi har snakket om sangen ”bohemian
rhapsody”, og jeg har fortalt om interessante aspekter af bandets historie. Derudover har vi
sunget fællessange og har leget musikalske lege.
Tysk
I tysk har vi øvet videre på at fortælle om os selv, spørge ind til andre, at tælle og sige
familiebetegnelser.
Lektie til tirsdag d. 13/3: Fang An til og med s. 13 + øve bøjning af zu sein i nutid.
I ønskes en god weekend.
Hilsen Christine, Mathias, Rie og Maria

6. og 7. KLASSE (grøn gruppe)

Kære forældre og børn i grøn gruppe
Da lærerne skal planlægge næste skoleår og orientere sig i nye materialer torsdag d.
19.04.18, har vi brug for forældre, som kan stå for undervisningen den dag. Der er både
mulighed for, at vi planlægger noget, som de skal lave, og at I selv kommer med noget, I
gerne vil lave. Har I mulighed for at hjælpe, må I meget gerne kontakte os.
I dansk har eleverne arbejdet flittigt med kommaopgaver, læsning og læsetræning på en
internetside, der hedder FrontRead. Da nogle af eleverne er blevet hurtigere færdige med
kommaopgaverne, er de begyndt at arbejde med opgaver med grundled, og det er tanken,
at arbejdet det næste stykke tid er individuel træning, så alle kommer omkring nogle
bestemte emner i deres eget tempo.
Læsetræningen med FrontRead har til formål at øge læsehastigheden og
læsesikkerheden og eleverne må meget gerne arbejde med det derhjemme. Opgaverne er
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individuelt tilpassede og ændrer sværhedsgrad efterhånden som de udvikler sig. Der skal
bruges UNI-login for at logge på.
Lektien til torsdag d. 15.03.18 er to sider med kommaopgaver.
Vi er blevet færdige med bogen Liv & Religion, og vi bevæger os nu over til historiefaget
og Hit med Historien. Den vil danne udgangspunkt for undervisningen frem til
sommerferien. Hit med Historien har kultur som det overordnede tema, og som jeg også
fortalte børnene, så vil de opleve at vi springer rundt i verden: fra vikinger til Inkariget.
Men hvis man virkelig skal opleve, at mennesket er historieskabt og dermed også
historieskabende, har jeg bestemt, at vi tager udgangspunkt i de kulturer som børnene
selv indgår i. Med udgangspunkt i oplæg som jeg står for, vil vi i den nærmeste fremtid
diskutere ansvar, fællesskab og udvikling i forhold til begrebet kultur. Kultur er dynamisk,
og det skal børnene opleve. Vi er derfor begyndt at arbejde med hvordan klassen selv kan
gøre en positiv forskel for andre. Jeg er meget spændt på, at se hvad de finder på.
Forløbet er bygget op omkring mine oplæg, gruppearbejde og fremlæggelser.
Hvis I har spørgsmål, skal I endelig kontakte mig.
Venlig hilsen Jesper
Engelsk
I engelsk har vi lavet gruppearbejde om engelsktalende lande. I denne uge har eleverne
forberedt præsentationer om hhv. Canada, Australien, Storbritannien og New Zealand. Vi
skal høre præsentationerne på onsdag. De har kun lektier for, hvis de i gruppen har aftalt
at lave noget færdigt hjemme.
Tysk
I tysk har vi fået materialet ”Ja, Deutsch macht Spaß!”, som består af videoer og en
tilhørende opgavebog. Den arbejder vi med sideløbende med Fang An. I denne uge har vi
set videoer om påske og om dyr og arbejdet med opgaver dertil.
Lektie til onsdag d. 14/3: Fang An til og med side 36.
Matematik
Lektierne til tirsdag d. 13/3: 6. klasse: s. 122-126 7. klasse: s. 154-159
Husk hjemmeregning til mandag d. 12/3
Mvh. Annika, Maria, Jesper og Rie

SFO:

Kære forældre og børn
Husk kaffedag på torsdag fra kl. 14.30 til kl.16.00
Vi har lavet flotte forårsblomster som nu pynter i sfo. Vi satser på, at der kommer en hel
blomsterhave inden påske.
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Når sfobørnene har deres mobiltelefoner med om fredagen, skal den kun bruges til spil.
Den skal derfor ikke bruges til at ringe og SMS med uden aftale med en voksen.
Fredagsmad
Uge 11: Casper J.
Uge 12: Gabriel
Rigtig god weekend
Hilsen Frederik, Jørgen, Sofie, Jytte og Janni

