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Årgang 9

Kære forældre
Hvor var det dejligt at møde mandag morgen til en skole der i den grad strålede af
nypudsede vinduer, diverse løste maleopgaver, og andre ting vi har sukket over i lang tid
som bare var løst. Vi sætter stor pris på jeres indsats til at kunne få løst de opgaver,
ligesom vi også glæder os over at kunne arbejde i pæne omgivelser.
Der har nu været afholdt opstartsforældremøder i de fleste klasser, og vi vil gerne rose jer
for det store fremmøde til møderne. Det er dejligt for samarbejdet at kunne fortælle om
vores planer til den samlede gruppes forældre, så I alle ved hvad vi gør hvornår, hvordan
og hvorfor.
Fredag har vi haft lidt problemer med internettet, og måske får I jeres børn hjem med et
uopfyldt behov for at spille computer, for vores udbyder tager nok vores forbindelse
omkring middagstid på ubestemt tid. Så er I advaret.
Vi prøver at få jeres børn til at tage jakker på når vi syntes det er for køligt til bare arme,
men det er ikke altid det virker. Vi vil bede jer selv om at lave aftaler om hvornår de skal
tage overtøj på. Vi husker på jakker inden frikvarterene, for det er ikke altid varmt nok til at
gå uden jakke selv om solen skinner.
Vi minder jeg lige om at huske at give kontoret besked ved sygdom enten på telefon eller
på mail.
Hilsen lærerne
Kirkekor
Søndag d. 30. september er der høstgudstjeneste i Tøstrup kirke kl 10.30, hvor kirkekoret
skal synge med. Jeg håber, at alle i koret kan komme.
Vi mødes i kirken kl 10.00, så vi kan nå at varme op og synge sangene igennem inden
gudstjenesten.
Mandag d. 24. september er der ikke kirkekor, da der er arrangeret badetur med sfo’en.
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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 38: SFO: Mikkel/Rasmus Skole: Mikkel/Rasmus Gymnastik: Franciska (husk Turkis
m.m. og Naturfagslokalet)
Uge 39: SFO: Victor/Johannes Skole: Gabriel Gymnastik: Emilie (husk bibliotek og Turkis
m.m.
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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0.KLASSE (Lilla gruppe)
Tusind tak for en dejlig uge.
Vi startede ugen med at tegne om vores weekend og børneskrive omkring denne. Når
børnene børneskriver skriver de i første omgang bare alle de bogstaver de kender og med
tiden skriver de netop disse bogstaver, som barnet kan høre i ordene. Fx. Kan det være at
de kan høre et s og et y i ordet ”fjernsyn” og så er det disse bogstaver barnet skriver.
Vi voksne kan jo ikke forstå børneskrivningens hemmelige koder – men vi kan
efterfølgende vise ordene for børnene på voksenskrift. Børneskrivning handler om at give
børnene lov at opdage, undersøge og selv ekspirmentere med bogstavslydende, så de får
lysten til at skrive løs uden at blive rettet af en voksen. Det er derfor vi børneskriver.
Vi børneskriver ligeledes små bøger på ipads. Her tager børnene billeder at forskellige ting
og børneskriver om det.
I denne uge havde vi særlig fokus på bogstavet Æ. Vi hørte blandt andet historien om
Ædedolken fra Gyserslottet.
Vi tegnede ting, der starter med Æ og lavede en fantastisk æblekage med flødeskum, da
vi kom hjem fra Bakkerne i tirsdags.
Se billeder fra arbejdet med æblekage på facebooksiden
Ellers har vi haft en dejlig uge – hvor der også blev snakket og sunget på engelsk, spillet
banko på engelsk - danset og leget stopdans, fortalt massagehistorier, malede vores fine
lerkrukker og havde en skøn gymnastiktime.
I næste uge fortsætter vi med :
Tirsdag skal vi på udeliv – hvor det kun bliver Lilla-gruppe, der tager afsted.
Husk vand i drikkedunk !
Torsdag har vi idræt – husk gymnastiktøj og håndklæde.
Møde i næste uge.
Den 19. september afholder jeg forældremøde fra kl. 17.00-18.30 i klassen.
Sæt også X ved den 6. og 7. november, hvor der afholdes samtaler i Lilla om netop jeres
barn. I får nærmere besked senere.
Rigtig god weekend
Venlig hilsen Gunhild
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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 morgen læste jeg en bog om Nomerne, tegnet og fortalt af Jan Kjær. Vi kommer
til at høre mere om Nomerne og deres styrker, egenskaber og eventyr.
I engelsk har vi sunget med på “Little Shark” og “The Duck song”. I disse sange er der
mange gentagelser, og det er en god måde at øve sig på engelsk på.
På Læsehold 2 arbejder vi fortsat med bogstaver og deres lyde. Særligt har vi arbejdet
med forlyd. Børnene skulle løse opgaver og spille et brætspil der har med dette at gøre. Vi
var også i gymnastiksalen, hvor vi legede med alfabetet og bogstaver.
I bakkerne handlede det om tidlig jernalder. Vi så film onsdag og talte om 3 vigtige ting
som sker i jernalderen: jern, landsbyer og grød. Da vi (desværre) ikke har en smedje i
bakkerne og da det er ikke er helt let at bygge en landsby derovre, lavede vi jernaldergrød.
Den bestod af havregryn, mælk, vand og et nip salt og så et udvalg af nødder og æbler.
Jeg havde egentlig taget taget sukker og kanel med, men nogle af børnene fortalte mig “at
det siger du selv ikke fandtes i Danmark dengang”. Dejligt for en historielærer at høre! De
var vilde med grøden og flere tilbød at skrabe gryden ren.
I idræt var klassen i gymnastiksalen. Jeg var til møde det meste af tiden, så Sofie og Janni
stod for undervisningen. Der blev spillet boldspil og leget med redskaberne.
På læsehold 1 er vi nu 11, så de nystartede skal lige vænne sig til vores arbejdsrytme. Vi
har vi læst makker-læsning i de lydrette bøger. Vi arbejdede med, hvilken vokal-lyd ord
har, og hvor i ordet de skal stå. Først i “Stavevejen” og dernæst ord, vi selv tænkte på og
tegnede, det tager vi op igen i næste uge, da vi ikke blev helt færdige. Vi snakkede om, at
nogle vokaler lød anderledes end de plejer, i i ordet fisk lyder som e. Vi arbejder også
med, hvor mange stavelser ordene har.
I fællestimerne har vi læst videre om Snøvsen, der var i biografen, hvor de så en film om
Gøg og Gokke. Det måtte vi så lige vise børnene, så de ved, hvad vi er vokset op med af
fjernsyn. Torsdag var vi til “te hos Kejseren” og hermed er en ny leg introduceret.
Venlig hilsen Jesper og Vinni
Matematik:
Lektie til mandag:

1. klasse: s. 29-31 2. klasse: s. 27-29

De opgaver der er sat kryds over skal de ikke lave. Og A-opgaverne skal de heller ikke
lave.
Venlig hilsen Maria
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3. og 4. KLASSE (Blå gruppe)

Kære forældre og børn i Blå gruppe
Dansk, Matematik, Vidensfag:
Jeres unger er lærenemme og nysgerrige og på udelivet har jeg bla. opdaget det ved
deres store interesse for de emner vi tager op. De sidste par gange har vi snakket om
nedbrydere og fundet svampe, og allerede nu bruger de fagbereber som stok, hat lameller
og rør, finder svampe i deres frie tid derude for så at artsbestemme dem ved hjæp af
bøger. Den nysgerrighed er guld værd, så jeg håber jeg kan blive ved med at fylde på
deres nysgerrige hjerner.
I dansk læser vi lystigt videre i Nordlys. Der bliver også arbejdet så fint med de skriftlige
opgaver.
I matematik var det en ren fornøjelse at komme i gang med ugelektierne. Åh hvor de dog
arbejdede godt og koncentreret, og mandag blev jeg skældt ud fordi de ikke måtte tage
hæfterne med hjem før tirsdag. Underlige unger.
Der er stadig brug for at få fyldt nogle pennalhus op, også gerne med en lang lineal.
God weekend
Christine
Engelsk:

Blå engelsk
Vi arbejdede videre i bogen og i fredags lavede vi s 6 i øvebogen. Vi fortsætter med
”A Free Time Interview”. Vi ser også videre med Muzzy, hvor historien udvikler sig.
Selvom serien er fra 1986 så har de været fremsynede og 3-D printet prinsessen.
Ind imellem tager vi et stop og snakker videre om de emner, der berøres. ”I like, I
don't like” in, on, under, between og så videre.
Hilsen Vinni
Musik og Idræt:
I musik har vi i denne uge holdt melodi grandprix. Eleverne havde i små grupper øvet en
lille optræden til en sang, som de opførte i foran klassen. Det var et rigtig fint show.
I idræt har vi kørt på cykel. Vi lavede nogle øvelser i teknik, og kørte bl.a. på en bane med
forskellige forhindringer. I næste uge fortsætter vi vores cykelforløb. Hvis jeg kan få en
støtte med tager vi ud og cykler en tur i området. Ellers cykler vi videre på skolen.
I ønskes en rigtig dejlig weekend.
De bedste hilsner,
Mathias
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5. og 6. KLASSE (Grøn gruppe)

Kære forældre og børn i Grøn gruppe
Dansk, Engelsk, Vidensfag, Billedkunst:
Først og fremmest tak for et godt forældremøde.
I dansk har vi i denne uge arbejdet videre med noveller. Vi har arbejdet med genretræk og
hvad man kan kigge på når man læser noveller. Derudover er eleverne begyndt, at arbejde
på deres egne noveller, som vi skal skrive på i næste uge. I grammatik har vi arbejdet med
antonymer, synonymer og diktat.
I engelsk har vi arbejdet i Pitstop og lavet sproglege.
I vidensfag har vi arbejdet med innovation. VI lavede en innovationsopgave, hvor eleverne
i grupper skulle have forskellige roller og samarbejde om at komme med kreative løsninger
på problemer. Vi sluttede af med at spise dejlig æblegrød/kage vi havde lavet.
I billedkunst arbejdede vi videre på vores fortolkning af kriser.
Lektier:
Tirsdag:
– Grammatik: blåt hæfte s. 12, 13 og 14.
– Eleverne skal have forbedret hvad de vil skrive om. Ark med plot, start-midteslutning. I den forbindelse, vil det være godt hvis eleverne på nettet undersøger den
tidsperiode de har valgt.
Onsdag:
– Øve 100 ord på engelsk side 1.
Der vil nok løbende blive skrivelektier i næste uge jf. vores novelleskrivning.
I ønskes en rigtig dejlig weekend.
De bedste hilsner,
Mathias
Mb@midtdjursfriskole.dk
Matematik:
Lektier til torsdag: 5. klasse: s. 20-21 (opg.: T1: 1, 2, 3, 4, 9, 10 T2: 1, 2, 3, 4, 7)
6. klasse: s. 20-21 (opg.: T1: 1. 2, 5, 6, 8 T2: 2, 4, 5, 7)
Lektie:

hjemmeregning afleveres torsdag

Mvh. Maria
Tysk:
Vi arbejder videre med næste kapitel i bogen. Eleverne udfyldte mandag en side med
hvad de kan fortælle om sig selv på tysk. Den må de meget gerne vise jer hjemme.
Hilsen Vinni
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7. og 8. KLASSE (turkis gruppe)
Kære forældre og børn
Dansk:

Tak for et godt forældremøde! Vi håber, I fik et overblik over de ting, vi skal arbejde med,
og over de vigtigste datoer.
Til sidst i ugebrevet har vi vedhæftet det brev, der blev delt ud til konfirmandernes
forældre, så vi er sikre på, at alle får beskeden.
I dansk har eleverne valgt nye månedsbøger, og de har fortsat arbejdet med læsningen af
og opgaverne til Fuglemanden.
Der er ingen dansklektie til næste uge.
Brev fra forældre ang. konfirmation:
Kære konfirmander og jeres forældre.
Til foråret sker den store dag med konfirmation og derefter kommer der også en Blå
Mandag.
Måske har I derhjemme allerede gået og snakket om, hvad har vi mon lyst til, når vi skal
holde Blå Mandag.
Det kan være en god ide allerede nu at snakke om, hvad vil vi egentlig gerne på den dag,
og hvordan skal dagen starte, og hvordan skal den slutte.
Der er mange muligheder, og der er sikkert mange gode ideer hos jer alle unge
mennesker.
Hvis vi forældre skal skabe en god Blå Mandag sammen med jer, kan det være en god
ide, at vi allerede nu begynder at samle ideer ind.
Et forslag er, at du som konfirmand begynder at tænke over, hvad du har lyst til og måske
søger lidt på Google om, hvilke muligheder og ideer der findes. Det vil være dejligt, hvis I
konfirmander med hinanden også taler sammen om, hvad I har lyst til.
Omkring slut september eller start oktober vil vi samle jer konfirmander og høre jeres ideer
og forslag til, hvordan Blå Mandag eventuelt skal være for jer. I vil senere få besked om
dagen, hvor vi skal mødes og høre jeres forslag.
Hilsen Annika
Matematik:
Lektie til tirsdag:

7. klasse: s. 39-46 opgave: 16, 18, 21, 22, 23, 27, 29, 32
8. klasse: s. 86-89 opgave: 20

Hjemmeregning afleveres senest onsdag
Naturfag:
Om mandagen arbejder vi med atomer og grundstoffer, i denne er de blevet introduceret til
det periodiske system.
Om onsdagen arbejder vi med dyrenes verden, har har vi talt om forskelle og ligheder
mellem os og dem, om indre-og ydre skelet.
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Hilsen Maria
Engelsk og Tysk
Little red Riding Hood fortælles på forskellige måder, og vi har fået den i forskellige
versioner. Den i bogen er skrevet af Roald Dahl, som også står bag blandt andet ”Charlie
og Chokoladefabrikken.”
I tysk er vi startet på emne om München. Vi har læst/hørt side 16 – 18, vi har arbejdet
videre med teksten som rollespil, som jeg glæder mig til at se/høre og vi har lavet opgave
E,F og G i Übungsbuch
Hilsen Vinni
Kulturfag
Det har handlet om kønsroller, ligestilling og identitet i denne uge. Vi har arbejdet med alt
fra en artikel fra TV2 som beskriver kvinders rettigheder i Saudi-Arabien, til billedcollager
hvor børnene skulle vise udviklingen fra 1915 hvor kvinder får stemmeret.
Herudover har vi arbejdet med de to grupper af psykologer som henholdsvis mener, at
individet har en kerneidentitet, og en anden gruppe som mener, at individet har forskellige
”masker” som det tager på alt efter i hvilken sammenhæng det befinder sig. Det har været
meget spændende at høre hvad Turkis mener om det.
Venlig hilsen Jesper

SFO:

Kære forældre og børn
Husk at tilmelde Jer til vores svømmetur den 24/9.
Vi har i denne uge hygget med forskellige kreative projekter både i sløjd og billedkunst. Vi
filter og laver søde ophæng.
Rulleskøjter og mooncars er også blevet brugt flittigt i denne uge.
Fredagsmad
Uge 38: Oliver W.
Uge 39: Saron
Rigtig god weekend
Hilsen Frederik, Jørgen, Pia, Sofie, Jytte og Janni

