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6. nov. 2020

KALENDER

Opdatering i forhold til tidligere udsendte mails:

Der er desværre ikke klarhed og heller ikke nøjagtige retningslinjer i forhold til de
udmeldinger, vi fik på pressemødet i går. Skoleforeningerne (Bl.a. Dansk Friskoleforening og
Danmarks Privatskoleforening skal have videomøde(r) med ministeriet og
sundhedsmyndighederne senere i eftermiddag, hvor man vil bede om nogle klare svar.
Vi ”kører” som planlagt og tidligere beskrevet på mandag uanset, hvad der måtte blive
meldt ud i løbet af weekenden. Hvis der derefter skal ske ændringer, bliver I
informeret på mandag.
Vi har en enkelt elev, som desværre bliver berørt, men der er aftalt video undervisning, så
vedkommende er virtuelt med i klassen.
Vi er ved godt mod 😊. Venlig hilsenVita

Juleaktiviteter
Vi kommer jo ikke til at afholde julebasar, men taler fortsat om, at vi gerne vil lave aktiviteter
i løbet af december. Vi har brug for hjælp til at skabe et andet slags fællesskab, end vi plejer
at have, og hvis I har ideer, så lad os se, om vi kan få dem realiseret.
En ide er at lave et online Amerikansk Lotteri. Til det, har vi brug for en masse gevinster.
Vil I alle hjælpe med at skaffe dem? Vi arbejder også på andre ting – også hygge for børnene i
løbet af december. Vi har desuden aftalt, at der bliver en virtuel julefortælling, hvor Hans
Peter til at fortælle en dejlig historie, som I kan samles om derhjemme.
I plejer jo at være supergode til at støtte op om basaren, og det håber vi kan fortsættes i år,
selvom det hele unægteligt er meget anderledes.
Et lille sidetema er, at vi har haft store ekstra udgifter igennem hele coronaperioden, og det
ville være skønt, hvis vi evt. kunne skabe noget omsætning, der kunne afbøde det lidt. Måske
nogen af jer har gode ideer her også.
Lad os forene kræfterne og skabe nogle gode oplevelser og aktiviteter frem mod jul.
Mange hilsner lærerkollegiet. (Man kan bare svare på ugebrevsmailen)

Kære forældre i BH-kl. og 1. klasse.

Tak for gode skole/hjem samtaler. Ugen er forløbet godt, dog med noget sygdom iblandt
eleverne. God weekend.
Venlig hilsen Helene

Kære forældre i 2./3. klasse
Vi fortsætter fortællingen om Frans, som i denne uge har undergået en forvandling fra at
være ridder til at være hårdtarbejdende håndværker, alt imens han prøver at finde sin vej i
livet.
Vi staver, skriver og tegner os igennem historien. Desuden er vi godt i gang med at
komponere vores helt egen melodi, som vi synes lyder ret godt.
Ellers har jeg ikke så meget at fortælle, så jeg vil blot ønske alle en rigtig god weekend.
Venlig hilsen Lone Yde Jensen

Kære forældre og elever i 4./5. klasse

I denne uge fik vi påbegyndt perioden om Det gamle Indien. Fra myten om Det gamle Atlantis
blev der fortalt om Manu, som reddede en ganske særlig fisk, som derimod lovede at redde
Manu. Fisken kunne forudse, at en oversvømmelse ville betyde Atlantis undergang. Fisken
rådede derfor Manu til at bygge et skib og samle alle gode mennesker og dermed overleve.
De opmærksomme elever kunne genkende og finde sammenligning med Noahs Ark. Der
opstår mange spændende samtaler, når børnene er så interesserede og opmærksomme.
Fisken førte Manu til Indien og vi bliver nu ført videre op igennem Indiens historie.
KH Britta

Kære forældre og elever i 6./7. klasse

Jeg er så glad for at være tilbage. Vi brugte onsdag og torsdag til at tale om den sidste uge og
opsummerede, hvad de havde lært med vikarer. I dag gør vi os klar til de næste fire uger. Det
betyder, at børnene har styr på, hvor de skal hen på mandag og hvordan strukturen vil se ud.
Hans Peter er en erfaren lærer og en dygtig historiefortæller og musiker. Min klasse kan
glæde sig til hans kreative undervisning.
Hav en dejlig weekend alle sammen.
Med venlig hilsen Viola

Kære forældre og elever i 8./9. klasse
Efter ugen med praktik er vi nu i gang igen, stadig med faget Klimatologi i hovedfagstimerne.
Vi ser på, hvad det er, der skaber vejret – for nu at sige det på en meget kortfattet måde.

I bloktimerne arbejder det ene hold med håndarbejde. De er ved at sy en morgenkåbe til sig
selv. Det andet hold har nu gjort det legestativ færdigt, som vi har arbejdet på her i efteråret.
De mindre elever har taget det til sig, og der bliver leget meget på det i alle frikvarterer og
fritidsordningstider.
I de næste tre uger har klassen bloktimer sammen – alle skal i salen eller sløjdlokalet arbejde
med deres fordybelsesopgaver – de må endelig huske at have deres arbejdsmateriale
med tirsdag og onsdag i disse tre uger.
De fleste elever har lavet en lille tekst om deres praktik-oplevelser:
Alberte N: Jeg har været i praktik hos en dagplejemor. Det var rigtig hyggeligt. Børnene var
rigtig søde og krammede mig den sidste dag.
Amalie: I min praktik var jeg både i børnehaven Morgenfruen og i SFO’en her på skolen. Vi
var ude det meste af tiden, og det var virkelig hyggeligt. Alle børnene, der var der, var så
søde. Jeg brugte ugen på at passe på børnene og lege med dem. Hele ugen har været meget
spændende, udfordrende og hyggelig.
Clara Idun: Jeg har været i praktik i DETVIER. Jeg skulle hjælpe med at pakke produkter og
pynte et juletræ. Jeg skar også græskar til kunder.
Grace: Jeg har været i praktik i Salling ved dameskoene, hvor jeg skulle sætte nogle sko på
plads efter alfabetisk rækkefølge. Jeg blev også sendt over til tøjafdelingen, da der ikke var så
meget at lave ved skoene. Jeg skulle tit ned i kælderen for at hente tøj og bøjler, der passede
til hvert enkelt tøj-brand. I tøjafdelingen fik jeg lov til selv at vælge, hvilken farve tøj jeg ville
hænge på tøjstativet, og hvilken rækkefølge de skulle sættes i. Og jeg kom så til at lave fem
tøjstativer.
Karla: Jeg har været i praktik hos FTZ Aalborg. Jeg skulle lægge varer på plads, plukke varer
til cheferne og være med på varetur ud til kunderne. Det var meget sjovt, men hårdt.
Emil: Jeg var i praktik som kok, hvor jeg fik et godt indblik i, hvordan det føles at lave mad til
250 mennesker… Det var en munter og ikke mindst lærerig uge. Jeg lærte f. eks. hvordan man
laver kunstig hare – eller forloren hare.
Isabella: Jeg var i Salling, og det var hyggeligt. Jeg var i taske-afdelingen, og det var meget
sjovt og lærerigt. Jeg har fået et lille indblik i, hvordan det er at have et job. Det, jeg lavede,
var, at jeg fik lov til at sætte ting på plads og være nede på lageret, hvor jeg skulle sætte
tasker på plads. Jeg fik lov til at stå ved kassen en gang, selv om man ikke må det, og det er
faktisk mega svært. Jeg fik også to nye venner, der også var i tasker, og dem snakker jeg
meget med. Så jeg har i denne uge fået venner og hygget mig, og jeg fik lov til at vælge en gave
– en halskæde, som jeg er meget glad for. Efter denne uge vil jeg gerne have et job et sted –
måske i Salling?
Julie: Jeg har været i praktik på et plejehjem, hvor jeg var i køkkenet. Der var jeg med til at
bage 360 klejner. Jeg var også med til at lave noget af stedets papirarbejde.
Kadima: Jeg var i praktik på Trekanten, hvor jeg var i Maker Space. Derefter var jeg et par
dage i praktik hos vores pedel Lars.

Kristine: Jeg var i praktik hos Living-Room. Det var sjovt at prøve. Jeg var også med til
åbningen, og jeg satte ting på plads og hængte ting op, og jeg hjalp med at rydde op og
organisere.
Max: Jeg har været i praktik i Netto. Der har jeg trimmet hylder og sat ting på plads.
Med venlig hilsen Hans Peter Rasmussen

