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Ugebrev

9. okt. 2020

KALENDER
Uge 42

12. okt.

Efterårsferie

Tirsdag

27. okt.

Forældremøde i 4./5. kl. (kl. 17:00)

OBS – OBS Vi søger nogle forældre, som vil være med til at
planlægge julebasaren 2020

Mally, som er med i skolens bestyrelse, og som har været forældre her på skolen i en årrække
og undertegnede vil hermed høre, om der er nogle af jer forældre, der vil være med til at
kigge på muligheder for at arrangere noget, der kan ligne en julebasar 😊 Vi skal jo nok ikke
forvente, at det kan blive som det plejer, men vi synes, at der skal foregå et eller andet.
Vi har nogle ideer, som måske kan forenes med Coronasituationen, men vi vil som sagt SÅ
gerne have nogle af jer med i det. Mally kan kontaktes på 29 85 95 76 og mit tlf. nr. er 24 27
15 97
Mange hilsner Vita

Kære forældre i BH-kl. og 1. klasse.

Denne uge slutter i dag med en lille udstilling, af hvad vi i klassen har frembragt om emnet
Silkevejen. Vi har lavet et landskab, hvor ruten baner sig vej igennem. Kameler og andre dyr,
som børnene har lavet i ler og derefter malet, vandrer ud til den kinesiske mur. Der er blevet
tegnet sommerfugle og Baba-Yagas hus, der går på hønsefødder er også at finde. Det har
været en god uge, hvor vi dagligt mødtes med de andre klasser i salen og hørte om
handelsruten og efterfulgt af et eventyr. God efterårsferie.
Venlig hilsen Helene

Kære forældre i 2./3. klasse

Tjuhej, hvilken uge vi har haft. Hver morgen er vi blevet beriget med en historie og lidt
information om Silkevejen, hvorefter vi er vendt tilbage til klassen. Her har vi malet, filtet,
bygget og tegnet. Som I nok kan forstå, har vi haft travlt. Alt imens jeg har fortalt lidt om Kina,
kamelen, Venedig, Marco Polo, og mange andre ting. Der har været stor spørgelyst, hvilket
har været en fornøjelse. Det er planen, at vi vil vise, hvad vi har lavet for resten af skolen, og
børnene vil få lov til at tage deres ting med hjem.
Så er fløjterne kommet og kan afhentes på kontoret. Betaling af fløjterne skal aftales med
Dorte, helst så hurtigt som muligt, hvis det skal gå over betalingsservice. Prisen for en fløjte
er 525 kr. Til sidst vil jeg gerne, hvis de, som ikke skal have fløjterne i julegaver, venter med
at lære børnene de store partiturer, da det vil være bedst, hvis alle har de samme
udgangspunkt, når vi begynder efter jul.
Ellers vil jeg blot ønske alle en rigtig god efterårsferie.
Venlig hilsen Lone Yde Jensen

Kære forældre og elever i 4./5. klasse
Klassen synes selv, at det har været en god uge. De ting, de har arbejdet med, kan ses
igennem vinduerne i klassen. Andre har lavet udstilling ude, og eleverne har været rundt og
se de øvrige klassers arbejde.
Rigtig god weekend og god efterårsferie
Venlig hilsen Vita

Kære forældre og elever i 6./7. klasse
Klassen fik sluttet projektugen godt af. De har været meget optaget af at lave film, som blev
vist for de andre elever i dag. Det foregik udenfor og med en laptop indeni en papkasse.
Billeder følger.
Med venlig hilsen Vita

Kære forældre og elever i 8./9. klasse

Nu er vi ved at være færdige med dette års projektuge. Vi har under coronaens restriktioner
været på vejen fra Kina til Venedig, og der er godt nok brugt meget fantasi, kreativitet,
kunstnerisk snilde og flid på at bearbejde vores kendskab til lande og folk.
Så er det efterårsferie, og det er vi en del, der trænger til.
Efter ferien går vi i gang med at snakke om klima – Klimatologi, en del af fysikfaget. Den
første dag, mandag, er jeg fraværende, men Vidthdyan begynder med faget og tager en god
gang regning/matematik i de efterfølgende to timer.
I ugen derefter skal alle i praktik – det bliver meget spændende at høre om deres oplevelser
bagefter.
Tak til alle de forældre, der mødte op til forældremødet. Vi fik mange gode samtaler, selv om
vi også her var underlagt coronaens luner. Vi valgte de to nye forældrerepræsentanter,
nemlig Max’s og Isabellas mødre. Tak til jer for at ville støtte os alle på denne måde.
En del er i gang med fordybelsesopgaven. Husk, at ferien ikke bør være ferie fra denne

opgave.
Efter ferien skal halvdelen af klassen have håndarbejde i bloktimerne, mens de andre har
sløjd/håndværk. Senere bytter de to hold.
Med venlig hilsen – Hans Peter Rasmussen

