
  

 

 
Ugebrev                      19.08.2022  

 

Kalender  
Tirsdag  23. august Forældremøde 8./9. klasse  kl. 17:00 – 19:00  

Tirsdag 30. august Høstfest   kl. 17:00 – 19:00 

Tirsdag   6. september  Forældremøde 4./5. klasse  kl. 17:00 – 19:00 

Tirsdag 13. september Forældremøde 6./7. klasse kl. 17:00 – 19:00 

Tirsdag 21. september  Forældremøde BH./1. klasse kl. 17:00 – 19:00 

Fredag 30. september Michaelsfest – skoletiden  

 

 

Kære forældre i BH. /1. klasse 
Endnu en dejlig uge er gået. Vi er fortsat i fuld gang med at 

udforsker den lige linje i hovedfaget form tegning - vi tegner med 

fingrene i luften, med fødderne på gulvet, på vores små tavler og 

på papir. Vi går på opdagelse efter lige linjer i klassen og udenfor i 

naturen. I sprog har vi i øjeblikket engelsk hvor vi har et vers, med 

bevægelse, vi siger sammen om en sommerfugl, og vi har lavet små 

sommerfugle af træ og papir. Mens vi spiser vores madpakker, 

lytter vi til historien om Lillebror og Knorten - den er så god at vi 

næsten glemmer at spise, vi har også en lille træfigur der ligner 

knorten, den skiftes børnene til at passe på mens vi spiser.  
God weekend alle sammen.  

 

Kærlig hilsen Naja 
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Kære forældre i 2./3. klasse 
Fagtimerne skrives der ikke så meget om i ugebrevet fra 2./3. klasse. Men i timerne med tysk, 

engelsk, gymnastik, maling, eurytmi og håndarbejde er børnene også gode til at fordybe sig. 

Fagtimen varer jo kun 45 minutter og mange gange flyver tiden afsted. I håndarbejdstimen, 

hvor der syes nålepuder, var det lige før, at eleverne krævede ekstratime, fordi de ikke havde 

lyst til at stoppe igen. Børnene er ofte så koncentrerede om at skrive korte tekster i 

hovedfagstimen, at der af og til bliver helt stille i klasseværelset. Derfor talte vi om udtrykket; " 

Der gik en engel gennem stuen." Senere hvor snakken var kommet godt i gang igen, sagde en af 

eleverne: " Vær lige stille allesammen, så vi kan høre, om der går en engel gennem stuen " Alt i 

alt en herlig uge med god stemning i klassen.  

Alle ønskes en rigtig god weekend. 

Kærlig hilsen Britta  

 

Kære forældre i 4./5. klasse 
Så er vi ved at være kommet i gang efter ferien. Danmark består og Holger Danske sidder stadig 

på vagt i Kronborgs kælder. Øresundstold, Storebæltsbro, Tivoli, Rundetårn og mange andre 

ting er blevet vendt. Hvad kan man finde ud af, blot ved at se på et landkort? Mange at de 

største byer ligger ved vandet, og hvad betyder det? 

Lige som vi er kommet i gang skal vi fejre høsten. Festen bliver afholdt d 30. august kl. 17. 

Praktiske informationer kommer i det næste ugebrev. 

Det er vist alt for denne gang.  

Rigtig god weekend til alle. 

 

Venlig hilsen Lone 
 
 
 

Kære forældre i 6./7. klasse 
Så har vi haft vores første hele uge i det nye skoleår. Det har været spændende at se hvordan 

eleverne tager imod de 'nye' lærere. Jeg hører mange gode ord fra dem og også den anden vej 

fra lærerne, så det er jo rigtigt godt. 

Vi er godt i gang med Europas geografi. Storbritannien og Italien er blevet gennemarbejdet, 

med floder, søer, bjerge, myter og mange andre emner. En vigtig del af perioden er korttegning, 

og det er en fornøjelse at se eleverne sidde med spidse blyanter og tegne detaljeret i 

arbejdshæfterne.  

Sprogfagene er ikke længere mit bord, men det lader til de er godt i gang i både tysk og engelsk. 

Jeg ønsker alle en rigtig god weekend. 

Med venlig hilsen Jannick 

 



Kære forældre i 8./9. klasse 
Nu begynder vi at komme rigtigt i gang, og jeg glæder mig til at fortælle mere om hvad vi laver, 

når vi ses på tirsdag til forældremøde. Ugen har været fyldt med fordybelse, god energi og godt 

fællesskab, og det er en sand fornøjelse at undervise jeres børn og lære dem at kende.  

 

De varmeste hilsener Rikke 

 

 

Kære forældre i 8./9. klasse 
I denne uge har vi arbejdet med at omregne brøker til decimaltal og procenter samt forlænge 

og forkorte brøker. Derudover løste vi sammen en opgave fra 10. klasses eksamen  

(sommer 2022), der omhandlede brøker og procenter, og fik et indblik i, hvad vi kan bruge det 

lærte til.  

Venlig hilsen Vidthdyan   

 

 
  
 
 
  


