Ugebrev

25. oktober 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. Der vil komme nærmere info snarest.
Allerede nu kan vi afsløre, at der igen i år bliver en bod, hvor der sælges forskelligt
håndarbejde, og det betyder, at vi gerne modtager strikkede, hæklede, syede ting til salg,

Nye ansigter i hverdagsbilledet:
Skolen har jævnligt forskellige praktikanter – både i undervisningen og indenfor
pedel/servicemedarbejderområdet.
Pt. er Pernille Berg lige begyndt i en 2-ugers praktik. Pernille er lærer og skal primært følge
børnehaveklassen. På mandag kommer Charlotte Vedel – hun har i alt 4 dages praktik hen
over de kommende 2 uger. Fra d. 4. november har vi Viola Grundmann som lærerstuderende
i en 5-ugers praktik. Viola besøgte os nogle af dagene i projektugen, så eleverne kender
hende allerede. Vi glæder os til samarbejdet.
Venlig hilsen Vita

Mødetid.
Af og til er der elever, som kommer for sent. Det kan ske for os alle, at man kan blive
forsinket, men det bliver sommetider for hyppigt. Vil I hjælpe med, at børnene møder
rettidigt, da det giver megen forstyrrelse, at der kommer nogen dumpende med få minutters
mellemrum under vores fælles morgensang.
Venlig hilsen lærerkollegiet

Kære forældre i BH-kl.

I ugen der er gået har vi arbejdet med efteråret. Vi har været ude og se på årstidernes skiften
og taget det med ind i klasseværelset, hvor vi har lavet smukke blade i alle efterårets farver.
Med venlig hilsen Louise

Kære forældre i 1./2. kl.

Ugen begyndte meget uroligt, men onsdag var vi tilbage i vores vanlige gænge. I denne
periode undervises der i dansk. Fløjtespil bliver flittigt øvet, og det er børnene meget optaget
af. God weekend
Med venlig hilsen Helene

Kære forældre i 3./4. klasse

Vi måler alt, hvad vi kan komme i nærheden af. Vi har målt skolebygningen med den gamle
målebetegnelse favn. " En favn i mine arme lå, det er mig selv fra top til tå. Dermed jeg måle
kan til gavn og tage verden i min favn." Nu glæder vi os til at arbejde videre med
metersystemet. Derudover har vi taget hul på nodelære. Venlig hilsen Britta.
Kærlig hilsen Britta

Kære forældre i 5./6. klasse
Vi beskæftiger os med det gamle Ægypten her i den anden omgang med de ældre kulturperioder.
Vi har set på forholdet til Faraoen og guderne, på hieroglyfferne og på den store pyramide. Vi har
målt 140 meter ud – og det er altså meget for sådan en gammel bygning. I næste uge går vi videre,
både med pyramiden og guderne og ægypternes kunst. Frem til midt i december vil der være nogle
skemaændringer, da vi får en lærerstuderende, Viola, på besøg. Hun er praktikant fra
lærerseminariet og skal undervise bl.a.5./6. klasse i forskellige ting.
Med venlig hilsen Hans Peter Rasmussen

Kære forældre i 7./8./9. klasse
Velkommen tilbage fra ferien. Jeg håber alle har nydt den. Der er ikke så meget at fortælle, blot at
vi har arbejdet med koordinatsystemet, hvor vi er blevet dus med linjens ligning, samt alt det der
skal vedligeholdes.
Jeg ønsker alle en rigtig god weekend.
Med venlig hilsen Lone Yde Jensen

