d

Ugebrev

13. nov. 2020

KALENDER

Genopslag – Juleaktiviteter
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.

Dagligdagen løber afsted, vi arbejder med tal, har sunget lanterne sange og er næsten færdige
med lanternerne. Næste uge holder vi en lille Lanternefest i skoletiden. God weekend.
Venlig hilsen Helene

Kære forældre i 2./3. klasse

Endnu er uge med den foranderlige Frans, som har haft et gevaldigt sammenstød med sin far,
Pietro. Det endelige brud med familien står for døren, og han er klar til at drage ud i verden.
Der bliver tegnet og skrevet i hæfterne på livet løs. Nogle gange er jeg forfatteren af teksterne
og nogle gange er det et fælles arbejde, hvor klassen formulerer og staver teksten.
Vi har haft alle klassens navne på tavlen og fundet ord af de bogstaver i de enkelte navne. De
var sjovt at se hvor mange ord vi kunne finde.
I denne uge har nodelæsningen virkelig taget fart. Vi har komponeret klassens melodi og sat
ord til. Det kan godt være lidt svært at holde styr de pletter på linjerne, som farer op og ned.
Julen er så småt ved at nærme sig og vi skal så småt i gang med at pynte op. Det bliver skønt
at få noget at glæde sig til i denne tid, hvor vi oplever så mange begrænsninger i hverdagen.
Jeg ønsker alle en rigtig god weekend til alle.
Venlig hilsen Lone Yde Jensen

Kære forældre og elever i 4./5. klasse

Der er heldigvis mange lyspunkter i denne tid. Marcus er nu med i undervisningen på zoom,
så der blev tid til en længere snak i pausen.
Gensynsglæden var også stor, da vi fik besøg af klassens første klasselærer Tine. I denne
periode, hvor det handler om Indien, blev der også tid til at sy mundbind.
KH Britta

Kære forældre og elever i 8./9. klasse

Så har vi afrundet perioden om klima, klimaændringer, vejret og så videre. Fra på mandag
drejer det sig om det danske sprog og ikke mindst om, hvordan vi bruger det i forskellige
sammenhænge.
I de næste par uger har klassen stadig 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.
I dag er det jo fredag den 13. – oven i købet november. Måske er det derfor, at vi har været så
lille en flok. Men jeg håber, at vi alle sammen er friske og raske på mandag.
Med venlig hilsen Hans Peter Rasmussen

