Ugebrev

4. nov. 2019

KALENDER
Mandag
Onsdag
Lørdag

4. nov.
6. nov.
30. nov.

Study Aalborg for 8. klasse-elever
Study Aalborg for 9. klasse-elever
Julebasar (Skoledag)

Julebasar lørdag d. 30.11. kl. - 10.00
Denne herlige skoledag nærmer sig med hastige skridt. Reserver endelig dagen, hvor
alle klasser skal på scenen, hvor vi sammen skal have en hyggelig dag, og hvor vi lukker
skolen op for omverdenen.
Hermed en lille hilsen fra basargruppen.
Arbejdet med at planlægge årets julebasar er i fuld gang. Næste møde er d. 7. november.
Hvis nogen allerede nu kan deltage i planlægningen, er det meget velkomment – kontakt da
gerne Mally på minpuli@gmail.com
Vi har talt om følgende idéer:
- Cafe - Salg af kaffe og kager
- Restaurant - Mad salg: Evt. Suppe, brød og risengrød - eller buffét, hvor forældrene i lighed
med de seneste år bringer færdige retter.
- Børnebod - Børnene laver 2 gode ting hver til at sælge i børneboden. F.eks. kunne de lave:
trælegetøj, lygter, julepynt, lys pyntet med bivoks osv.
- Bod med strik og andet håndarbejde.
- Bogbod: Bøger, julekalendere mm.
- Krystaller.
- Raw-chokolade.

- Dekoration bod - (kun, hvis der er folk nok til at producere)
- Amerikansk Lotteri - Fiskedam.
- Legetøjs marked - Vi tager imod gammelt legetøj i god stand til at sælge på basaren +
Børnebøger
- Arbejdende værksteder - Dukkesyning, lysstøberi, smedeværksted ....
- Vaffelbod, popcornsalg,
- Klejner
- Dukketeater

Kære forældre i BH-kl./1./2. kl.

Vi er i fuld gang med at lave lanterner til vores lanternefest, der holdes tirsdag den 19.
november, kl. 17:00 på skolen. Alle mødes i 1./2. klasses klasseværelse, der fortælles et
eventyr, og vi går derefter ud i mørket med vores lysende lanterner. Den lille fest varer ca. 1
time.
I 1./2. klasse har vi dansk i hovedfag og strikker fløjtehylstre i håndarbejde. Næste uge er der
vikar i klassen.
Vil I lige tjekke om jeres barn har indesko og skiftetøj i tasken.
Med venlig hilsen Helene

Kære forældre i 3./4. klasse

Kære forældre og elever i 5./6. klasse

Vi har været i gang med at tale om det gamle Ægypten. Vi har tegnet og bygget
pyramidemodeller, og vi har sunget og hørt fortællingen om Tryllefløjten, Mozarts opera, der
foregår i templerne.
I de næste uger har vores praktikant Viola undervisningen mandag og tirsdag i
hovedfagstimerne plus to fagtimer om tirsdagen. Det kommer I nok til at høre meget mere
om, når det er gået i gang. Vi siger: Hjerteligt velkommen, Viola, vi ønsker for dig, at børnene
får lært en masse, og at din praktik bliver den bedst mulige.
Med venlig hilsen – Hans Peter Rasmussen

Kære forældre i 7./8./9. klasse

Klassen er i øjeblikket i fuld gang med at studere matematikkens herligheder sammen med
Lone. Det fortsætter ugen ud, hvorefter jeg vender tilbage frem til basaren.
Vi har snakket nærmere om klasserejsen, og alle har fået en seddel med tilmelding. Denne
skal afleveres i løbet af denne uge. Anja – Alberte N’s mor – har sagt ja til at tage med på
turen, og dette hilses hjerteligt velkommen af alle.
I aften kl. 18 er der den store anledning vedr. uddannelsesvalg, som eleverne for et stykke tid
siden har fået en seddel med hjem om.
De selvstændige opgaver – Fordybelsesopgaverne – nærmer sig deres afslutning, og mon
ikke der er en del af eleverne, der er ved at få lidt travlt, så de kan få lavet rigtig flotte ting til
udstillingen ved basaren.
Med venlig hilsen – Hans Peter Rasmussen

Kære 7./8./9. kl.
Nu går vi ind i den sidste uge med matematik i hovedfag.
Igen står den på matematiksprog, reduktioner, parenteser, potens og de der fortegn, som
ændrer sig – og hvornår er det så lige det sker? Der er mange regler at huske på.
Med venlig hilsen – Lone Yde Jensen

