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Ugebrev                   23. okt. 2020  

 

KALENDER 

Tirsdag  27. okt.      Forældremøde i 4./5. kl. (kl. 17:00) 

 

 

 

 

 

Hvem har glemt denne stige? 

 
 

 
Mange hilsner Lars Pedel 
 
 

Kære forældre i BH-kl. og 1. klasse. 
Ugen har været god. Vi opholder os efterhånden mere inde i klassen end uden for, hvilket er 
godt i forhold til fordybelse og ro. Men legen ude er alligevel det, de foretrækker. Børnene var 
glade for at se hinanden efter ferien og havde meget at fortælle. Jeg har skrevet til jer 
vedrørende skole/hjem samtaler, som ligger i uge 45. God weekend.  
 

Venlig hilsen Helene 



Kære forældre i 2./3. klasse 
Velkommen tilbage efter en, forhåbentlig, god og velfortjent ferie. Klassen har haft en travl 
uge, hvor vi har taget hul på fortællingen om den kære og forkælede dreng, Frans. Han blev 
født ind i en rig købmandsfamilie i byen Assisi, som ligger i den nordlige del af Italien. Her 
voksede han op, som en glad dreng og ung mand, som nød godt af livets goder. Onsdag havde 
vi besøg af Bjarne, som underviser i messingblæserinstrumenter. Han fortalte om de 
forskellige instrumenter og eleverne fik lov til at prøve og jeg må sige at alle bestod med 
bravur. Det er svære instrumenter, som er svære at få den rigtige lyd i, men de klarede det 
alle flot. Bjarne tilbyder undervisning på skolen for alle interesserede og eleverne har fået en 
seddel med hjem med relevante oplysninger. 
Desuden har eleverne lavet tegninger til den årlige tegnekonkurrence, som kvarterløft står 
for. Det bliver spændende, hvem der vinder? Ud over alt dette har vi også fået en snak om 
brugen af reflekser, nu hvor den mørke tid er over os – blandet med lidt trafikundervisning. 
Ang. fløjterne vil jeg blot minde om betalingen, som skal aftales med Dorte. Hvis man har en 
fløjte i forvejen, som man vil give videre, er det vigtigt at det er en af en vis kvalitet. Lyden og 
dermed glæden ved at spille på et instrument, afhænger meget af hvilken fløjte man bruger. 
Det er alt for denne gang – bortset fra: husk tøj til vådt vejr. 
 
 
Venlig hilsen Lone Yde Jensen 
 
 

Kære forældre og elever i 4./5. klasse  
Klassen arbejder videre med Botanik. På grund af projekt-ugen nåede vi ikke, at blive færdige 
med at studere blomster og planter. Så vi bruger lige to-tre dage mere på botanik inden 
perioden om Indien. Børnene har været meget interesserede og der er blevet skrevet, tegnet 
og malet om de forskellige emner. Heldigvis har vi jo også kunnet finde mange blomster, 
blade, svampe og mos omkring skolen. Vi har set og følt på emnerne i naturen, der hvor de 
hører til. 
Der er en rigtig dejlig stemning i klassen og børnene leger rigtigt meget udenfor i de smukke 
efterårsfarver. 
 
KH Britta 
 

Kære forældre og elever i 6./7. klasse  
Da dagene bliver koldere, begyndte vi at drikke te sammen. Under vores Håndarbejds og 
Sløjd lektion onsdag lavede vi derfor smukke kopper ud af ler. De vil blive brændt og glaseret 
i 'huset', før de er klar til brug. Jeg ser frem til at drikke te ud af vores hjemmelavede kopper i 
denne kolde sæson. 
Under vores hovedfagstime taler vi lige nu om sanser og hvordan vores krop fungerer. 
Nyd en dejlig weekend. 
 
Med venlig hilsen Viola 
 

 
6./7. klasse Hermed lidt nyt vedr. konfirmandundervisningen. 
Torsdag den 26.11. har de fri; i stedet er der heldagsundervisning om onsdagen  
den 25.11. kl 8-14. 



Ligeledes har de fri torsdag den 17.12. 
  
Venlig hilsen 
  
Lisbeth Krogh Isaksen 
Sognepræst | Nr. Tranders & Rørdal sogne 
Tlf: 20923570 | email: lkis@km.dk 

Nr. Tranders Kirkecenter | Lemvigvej 100 | 9220 Aalborg Øst 
Mandag er fridag 
 

 
Kære forældre og elever i 8./9. klasse  
Vi er nu i gang i hovedfag med klimatologi – læren om vejr og klima. Klimazoner, Albedo-
effekten, regns og vinds opståen, solens betydning og så videre.  
I bloktimerne er klassen nu delt i to – håndarbejde og håndværk/sløjd. Mere om det efter 
praktikken.  
I næste uge er klassen jo i praktik. Jeg håber, de får en god og berigende oplevelse med det. 
Der kommer mere om det i ugebrevet om et par uger. 
Alle er nu i gang med fordybelsesopgaven. Husk, at praktikugen ikke er ment som ferieuge i 
forhold til den opgave. 
 
Med venlig hilsen – Hans Peter Rasmussen 
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