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UGEBREV nr. 1 uge 33

Årgang 10

Kære forældre
Velkommen til et nyt skoleår
Så er vi i gang! Solen tittede frem, da Dannebrog steg til tops og vi alle sang ”I østen stiger
solen op”, på første skoledag. Hvor er det en dejlig tradition, og hvor var det dejligt, at så
mange mødte op for at markere dagen.
Vi har glædet os til at komme i gang, og har planlagt et fantastisk skoleår til jer alle
sammen. Vi har travlt. Der er meget vi skal nå. Især vores ældste elever, der til sommer
skal til deres, og skolens, første afgangsprøver. Det bliver en fornøjelse – både for børn og
voksne – at få lov til at vise alt hvad de har lært. Men der er meget andet vi skal nå udover
det faglige. Vi skal nå at være sammen. Vi skal nå at lege, græde og grine. Vi skal nå at
opleve og mærke livet. Kort sagt: Vi skal nå at være fælles. Vi glæder os til det hele, og
ønsker jer alle et fabelagtigt skoleår.
Husk at søge fripladstilskud inden 1. september, hvis I er berettigede. I finde skemaerne
på vores hjemmeside.
Den første arbejdsdag ligger allerede den 7. september, så husk at sætte kryds i
kalenderen.
I skal også holde øje med Solbærkrogens hjemmeside. For dem der har små børn
afholder Solbærkrogen her i efteråret et par spændende foredrag, der er åbne for alle. Den
25. september kommer sundhedsplejersken og fortæller om ”barnets første 1000 dage”,
og den 9. oktober er der foredrag om ICDP, som er den pædagogiske metode og
arbejdsform, børnehuset arbejder med i hverdagen.
Med venlig hilsen
Martin
Til temaugerne i uge 40 + 41 får jeg meget brug for en masse plastikskruelåg. Det kan
være fra alle mulige plastflasker, mælkekartoner, juicebeholdere osv. De skal afleveres til
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Christine.
Hilsen Christine.
Kalender
August
22.

Kaffe dag i SFO/klub

27.

Ree-park

September
7.

Arbejdsdag skolen fra kl. 9

21.

Cykelrally kl. 11

23.

Turkis laver projektopgave Ree-park

30.

Temauge Abestrakt

Rengøring:
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 34: SFO: SFO: Storm Skole: Kathrin/Astrid Gymnastik: Oliver/Tobias
Uge 35: SFO: SFO: Rebecca Skole: Oliver/Tobias Gymnastik: Silja/Magna/Sigfred
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)
Kære forældre og børn i Lilla
Tak for en fin første uge sammen med jeres børn. Det har været en fornøjelse - skønne
børn :)
Vi har taget fat på livet i 0.klasse med at læse Villads fra Valby. Villads er også er startet i
0.klasse.
Vi har arbejdet i bogen ” det man siger....”,som børnene får med hjem i postmappen og
som I kan snakke om / arbejde videre med derhjemme.
I postmappen ligger også fødselsdagsinvitationer fra Johanna og Ragna, måske har
børnene allerede vist dem til jer :)
Ellers er ugen gået med at lære både mig, klasseværelset og den nye struktur i skolen at
kende.
Vi har tegnet og ”børneskrevet” lidt om vores sommerferie i et hæfte, der ligger på skolen.
Haft matematik, musik, legetid, lidt engelsk og været en tur i gymnastiksalen, hvor vi
spillede stikbold og lærte at spille rundbold.
Det gik også rigtig godt, da børnene onsdag blev delt ud på værkstedshold på tværs af
klasserne. Alle værksteder handler om vikingetiden. Der er 4 forskellige hold.
Et hold laver vikingemad, et andet runesten og punge, et tredje hører om Guderne fra
Valhal og det sidste hold laver dukker/figurer, som skal forestille Guderne.
Fredag var vi i billedkunst for at arbejde med tegning og farvelade. Emnet var
”fredagshygge”.
Jeg har allerede nu været i gang med at ændre i vores skoleskema. Jeg har besluttet at vi
tager med 1.klasse (Rød-gruppe) på udeliv hver torsdag i stedet for mandag. Og
gymnastik ændres derfor til tirsdag. Håber ikke det giver alt for megen forvirring.
Så fra i næste uge er det altså gymnastik tirsdag og udeliv torsdag!!!
Afslutningsvis en reminder om at vi holder forældremøde i Lilla d. 11/9
kl.17.00-18.00. Håber I har mulighed for at komme.
Rigtig god weekend
Hilsen Gunhild

1.KLASSE (Rød gruppe)
Kære forældre og børn i Rød gruppe
Så er endnu et skoleår begyndt, og vi er i klassen kommet rigtig godt i gang med alt hvad
det indebærer. Jeg har glædet mig til at møde børnene i Rød, og jeg kan allerede mærke,
at det bliver et rigtig godt år!
Vi startede ud med at lave skole-penalhuse. Det er penalhuse, som børnene har liggende i
klassen, så de altid har blyant,viskelæder osv. i undervisningen. Alt hvad der kommer i
dem, får de af mig ved at gøre sig fortjente til det. Det første de fik var et viskelæder – Det
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gjorde de sig fortjente til, ved at komme i skole den allerførste dag (en dag hvor man godt
kan være nervøs, spændt osv.)
Herudover har vi lavet danskopgaver og spillet alfabet-badminton i skolegården.
I Bakkerne gennemgik vi arealet, og jeg viste hvor børnene må være. Vi talte også om
hvordan man opfører sig i trafikken. Fremover kommer undervisningen derude til at være
en blanding af natur/teknik og historie.
I forhold til skoleskemaet er det værd at vide, at vi hver onsdag i den sidste time er på
biblioteket, og at det er om torsdagen i 'videnstimerne', at vi er i Bakkerne. Som I nok er
klar over, er det en god ide at tjekke vejrudsigten dagen før ift. påklædning, samt at have
skiftetøj liggende på skolen. Hvis I gerne vil have skemaet elektronisk, skal I endelig
kontakte mig på mail (jkl@midtdjursfriskole.dk) eller skrive til Jytte (skolens mail).
Hver fredag får børnene udleveret weekendopgaver, som skal laves og være klar til om
mandagen. De kommer i en rød mappe, som alle børn har fået udleveret.
Jeg er klar over, at der er mange nye indtryk for jeres børn, som de skal vænne sig til (nye
voksne, lokaler, regler osv.) Det er blandt andet derfor, at vi hver dag i samarbejde laver en
dagsorden med piktogrammer, så børnene kan danne sig et indtryk, af hvad der skal ske i
løbet af dagen, hvor de skal være og med hvem. Det kommer vi til at gøre hele året. De er
allerede gode til at hjælpe mig med at finde de rigtige billeder...!
Vigtige datoer:
– Forældremøde: 2/9 kl. 17-18.30
– Skole-hjem-samtaler: 21/10 og 22/10 (oversigt følger).
Venlig hilsen Jesper
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Matematik
Velkommen i Rød gruppe. :) Så er vi klar til at dykke ned i matematikkens fantastiske
verden. Alle har fået en multibog udleveret. Den vil vi arbejde i hver uge. De sider vi har
arbejdet med vil have et kryds i toppen. Hvis man ikke har nået at lave det hele i timerne,
er det selvfølgelig lektier til om mandagen.
Vi har bl.a. talt om lige og ulige tal, samt penge.
I denne uge har vi arbejdet med side 2-5 i bogen.
Mvh. Maria

2. og 3. KLASSE (Gul gruppe)
Kære forældre og børn i Gul gruppe
Vi har været så heldige at få Joachim ansat, eftersom Anja valgte at gå andre veje.
Børnene har taget godt imod ham. Vi er gået i gang med at tælle sommerferiens læste
bøger sammen. Vi mangler vist 6 sedler endnu. Tirsdag var bogtallet 47, tallet er onsdag
steget til 63, torsdag er vi nået op på 85 bøger (læst af de 12, der har afleveret sedler) så
det lover godt.
Vi har sendt et skoleskema med hjem, hvor I kan se at mandag bliver biblioteksdag, og der
er mulighed for lektiecafe 3 dage om ugen. Det bliver med Joachim som lærer.
Tirsdag er vi i bakkerne. Vil laver typisk bål. Børnene elsker at grille deres mad, så hvis I
har mulighed for at give dem noget “grillbart” med, så vil det falde i god jord. Rugbrød med
smør var fx populært sidst. Vi griller maden på en stor bålpande.
I matematik 2a arbejder vi med afrunding til nærmeste 10’er
Matematik lektie 2. klasse side 3 til og med 5 (alle opgaverne med grøn “klat” i øverste
venstre hjørne)
I matematik 3a arbejder vi med decimaltal
Matematik lektie 3. klasse side 2 til og med 6 (alle opgaverne med grøn “klat”i øverste
venstre hjørne)
Venlig hilsen
Vinni og Joachim
Idræt og billedkunst
Så har Gul gruppe haft de første timer med deres nye Idræt og billedkunstlærer.
I idræt legede vi en leg og spillede lidt håndbold.
I billedkunst er vi begyndt på et lille collageprojekt.
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I ønskes en dejlig weekend.
De bedste hilsner,
Mathias

4. og 5. KLASSE (Blå gruppe)
Kære forældre og børn i Blå gruppe
Åh hvor jeg nyder at være tilbage i gruppen og varetage min undervisning. Eleverne har
taget så pænt imod mig, og fortalt gentagne gange hvor meget de har savnet mig. Det
luner et gammelt lærerhjerte.
Om mandagen står der på det skema vi skrev i gruppen, at vi først skulle gå ud kl. 10. Der
sker en ændring så vi går ud allerede lige efter morgensamlingen som vi plejer, og så
kommer hjem og har et par lektioner i klassen.
Vi har taget fat på fotosyntese, og tager også fat i fødekæder osv i vidensfag.
I matematik har vi samlet op på de forskellige regnefærdigheder, og det kniber godt nok
voldsomt for dem der endnu ikke er sikre i deres lille tabel.
Vil I godt træne den lille tabel hjemme? Det bliver vanskeligt at komme ret meget videre
med gange og divisionsfærdighederne, når der til hvert stykke skal tælles på fingrene.
Der går et par uger før der kommer hjemmeregning, så der er tid til at øve tabellerne.
Vores læse og stave – projekt er kommet godt i gang, og de underlige børn giver udtryk for
de syntes det ligefrem er sjovt. De stod faktisk forleden dag og hoppede af glæde da vi
skulle i gang.
Vi læser heroppe hver dag, men det tæller ikke med i de 10 sider de skal læse hjemme.
God weekend
Christine
Idræt og Musik
Så er vi i gang igen med Idræt og musik.
Ligesom sidste år starter vi året ud med en håndboldturnering på Marienhofskolen. På
næste tirsdag tager vi afsted og er væk indtil kl. 14. Elevene skal derfor have idrætstøj,
Midtdjurs Friskoletrøjer og en god madpakke med.
I musik er vi begyndt på at lave en musical som vi forhåbentlig kommer til at opføre
engang i efteråret.
I ønskes en dejlig weekend.
De bedste hilsner,
Mathias
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Tysk og Engelsk
Vi har haft vores første tysktime, og de var super motiverede. Det skal nok blive godt.
Bøgerne hedder ”Der Sprung fünfte Klasse”. Tekstbog og øvebog.
I engelsk skal vi have lavet resten af Pit Stop #4. Vi starter med ”The Arctic”
Venlig hilsen
Vinni

6. og 7. KLASSE (Grøn gruppe)
Kære forældre og børn i Grøn gruppe
Så er det nye skoleår i gang. I denne uge har vi taget hul på det første
forløb/fokusområde; skrivning. Vi har arbejdet med at skrive små tekster og opsummere
punktum og stort bogstav. Derudover har vi arbejdet med håndskrift, samt at analysere
noveller. Disse ting kommer til at være vores primære fokus de næste tre uger, inden vi
tager hul på en roman.
I engelsk brugte vi timen tirsdag på at læse og bruge ordbog. Fredag snakkede vi,
arbejdede med Pitstop og lavede grammatik og lege. Nogenlunde således kommer ugens
engelsktimer til at se ud de næste uger.
OBS. På næste onsdag har jeg arrangeret en rystesammen-cykeltur for klassen. Målet er
at cykle Midtdjursstien. Det bliver altså en længere tur. Eleverne skal derfor medbringe
cykel på onsdag. Vi er formentlig først tilbage på skolen ved 15.30. Eleverne må gerne
medbringe 20 kr. til en is.
INVITATION TIL FORÆLDREMØDE:
Maria og jeg vil gerne invitere til forældremøde torsdag d. 5 september kl. 17. Vi vil fortælle
om det nye skoleår, fokusområder i undervisningen, forventninger, vigtige datoer,
informationer mm.
Lektier:
Torsdag: ”Den blå undulat” i Nordlys.
I ønskes en rigtig dejlig weekend.
De bedste hilsner,
Mathias
Matematik
Velkommen tilbage:) Vi er gået i gang med at arbejde med faglig læsning.
Alle har fået udleveret deres multibog, hæfter samt en formelsamling. Formelsamlingen er
en de får, den skal bruges resten af deres skoletid her (tak til støtteforeningen). Hvis man
af en eller anden grund mister den. Så køber man selv en ny.
Naturfag
Vi er fredag startet op med naturfag. Vi har gennemgået reglerne for at være i lokalet.
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Valgfag (7. klasse)
Det er sådan i år at 7. klasserne er med til valgfag. Det forholder sig sådan at miniteriet har
besluttet at man i 8. klasse fra skoleåret 2020/21 skal til eksamen i et praksis/musisk fag.
Derfor SKAL 7. klasse have billedkunst i den ene af valgfagsperioderne. Den anden
periode har de selv valgt. Sedler med holdene og perioderne er blevet delt ud.
Mvh. Maria
Tysk
Vi er gået i gang med at afslutte det, vi manglede i Der Sprung 1. Fælleslektie Der Sprung
1 Übungsbuch side 36, 37 og 38 lavet på klassen, ellers lektie.
Lektie 6. klasse ”Gut Gemacht 2” side 5 laves færdig.
Lektie 7. klasse ”Gut Gemacht 3” side 8 + 9 laves færdig.
Venlig hilsen
Vinni
Kære kommende konfirmander og forældre
Så er skoleåret i gang, og derved også snart konfirmationsforberedelsen.
7. klasse skal undervises i konfirmandstuen onsdage 10.15-11.45. Første gang d. 18.
september.
Der vil være konfirmandindskrivning søndag d. 8. september kl. 10.30 i Tøstrup kirke. Efter
gudstjenesten holdes et kort informationsmøde.
Ved spørgsmål kontakt sognepræst Susanne Munk Hjørlund sujh@km.dk. Tlf. 8639 8047/
2297 4852.
Jeg glæder mig til at se jer!
Hilsen Susanne

8. og 9. KLASSE (turkis gruppe)
Kære forældre og børn
I dansk har jeg gennemgået årsplanen for eleverne, og vi er begyndt på et forløb på
Gyldendals danskportal, som hedder ”Læs med forståelse”. I forløbet møder eleverne
forskellige strategier til læsning og analyse af tekster. Indtil videre har vi arbejdet med de 3
første strategier i forløbet.
Herudover har vi talt om brug af ordbogen roplus.dk, og eleverne har arbejdet med
retstavningsopgaver.
Lektien er at afslutte de opgaver, som vi har arbejdet med, hvis eleverne ikke er blevet
færdige.
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På mandag har vi dansk i de timer, der normalt er naturfagstimer.
Jeg har vedhæftet en invitation til en temaaften for ordblinde og deres familier
d.16.09.19 i Rønde, som jeg varmt vil anbefale.
Hilsen Annika
Matematik
Velkommen tilbage:) Vi har i denne uge arbejdet med Geogebra.
I år bliver det sådan at der kommer hjemmeregning hver 14. dag. Skiftevis en
færdighedsregning og en problemløsning.
Lektier til mandag: Der er ingen lektie til mandag.
Idræt
Vi er ude på mandag, med mindre det står ned i lårfede stænger.
Projektopgave
Alle har fået udleveret en seddel med emnet, samt en plan over hvordan ugerne vil
forløbe.
Valgfag
Valgfags hold er blevet delt ud. Første periode (musical) startede fredag
Mvh. Maria
Tysk og Engelsk
Timen torsdag er tysk indtil efterårsferien.
Engelsk, jeg har onsdag vist eleverne en 25 minutters video (gammel DVD fra 2007), der
viser hvordan mundtlig prøve foregår. Eksempel: 9. klasses pensum er 4 temaer. A, B, C
og D. Eleven vælger fx tema A. Her forbereder eleven et emne at fortælle om i 5 minutter.
På engelsk. Når de 5 minutter er ovre, trækker eleven et spørgsmål i B, C eller D. Det er
kendte emner og vi har arbejdet med det i årets løb. Der står et spørgsmål og der er
henvisninger til tekster eller film (gerne begge), som er kendt stof, og som kan bruges som
hjælp. Næste del er samtale mellem lærer og elev med det spørgsmål som udgangspunkt.
Censor snakker muligvis med, hvis man kan mærke, at det har eleven overskud til. Og
samtalen fortsætter til der er gået ca 15 minutter, derefter er der votering mens eleven
venter udenfor.
Før prøven har eleven i samarbejde med mig udarbejdet en ”outline” som er en ensides
oversigt over hovedemne, delemne, og stikord til det, man har forberedt sig på at fortælle i
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de første 5 minutter. Denne seddel bliver underskrevet af elev og lærer, på forhånd og
sendt til Censor. På sedlen er også kildehenvisninger. Der må ikke medbringes andet end
dette papir til prøven, og der må ikke være skrevet/noteret mere end det, der er
underskrevet og sendt til censor 14 dage før prøven afholdes.
Jeg udleverede derefter bøgerne ”Pit Stop #8” til alle, og vi har startet meget stille ud med
et digt, der hedder ”Fame is a bee”. Dette digt er lektie til oplæsning + Eleverne skal skrive
et lignende digt, der er eksempler i Task Book. I september kommer første temabog, som
er målrettet de 4 temaer som 9. skal fordybe sig i, men som vi alle arbejder med. Disse
bøger er lånt ved CFU og skal afleveres før de starter på projektopgaven.
Tysk: (Tyskprøven foregår på samme måde som i engelsk, hvis det bliver udtrukket
mundtligt)
Vi er startet med et emne om Berlin, som forberedelse til vi skal til Berlin i uge 41. Derfor
er timen torsdag morgen tysk indtil efterårsferien. Eleverne har fået Gut Gemacht 4, hvor
vi har lavet side 10-11-12 sammen. De har alle fået et kompendie med tekster og gloser
og opgaver fra Der Sprung
Lektie, gå ind og tjek Berlin.de og vælg mindst en seværdighed,du vil arbejde med i uge
34. Vi laver tirsdag en brainstorm og de får retningslinier for opgaven og vi går i gang med
at fordybe os i, hvad man kan opleve i Berlin.
Berlin indgår også i et af de 4 temaer til 9.klasseprøven, hvis det bliver udtrukket.
Venlig hilsen
Vinni

SFO/Klub
Kære forældre og børn
Velkommen tilbage fra ferie. Nu er hverdagen for alvor startet. Vi er kommet godt igang og
starter stille op med forskellige kreative ting i løbet af efteråret.
Beskeder: Vi er ved at lave ny beskedliste. Så hvis I har nye beskeder, så kom endelig så
vi kan få dem på. Vær venlig obs på at børnene fra 4. klasse selv må bestemme, hvis vi
ikke høre nærmere.
Legeaftaler: Vi henstiller til, at legeaftaler aftales hjemmefra eller når den enes forældre er
i SFO’ en. Vi bruger meget tid på at ringe.
Rigtig god weekend
Hilsen Amalie, Jytte, Jørgen, Sofie og Janni

