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Ugebrev

4. dec. 2020

KALENDER
Fredag
Mandag
Mandag

18. dec.
21. dec.
4. jan.

Juleafslutning
Juleferie
1. skoledag efter juleferien

Ny belysning i salen

I dag

Nogle af klasserne har været på besøg på Trekanten i forbindelse med afsløring af vindere af
den årlige plakatkonkurrence. Der er 4 elever herfra, som hver har vundet en præmie. Det er
Lukas og Nica fra 2./3. kl. og Esther og Loulou fra 6./7. kl.
Trekanten gør virkelig meget ud af det overfor eleverne, og vi er som altid meget glade for
vores samarbejde med de herlige mennesker derovre.
Venlig hilsen Vita

Kære forældre i 2./3. klasse
Vi har afsluttet den fantastiske fortælling om Frans og nu er regnestykkerne vendt tilbage.
Plus, minus, gange og delestykker fylder tavlen ved siden af formtegningerne. Klassen er ved
at blive klædt i julepynt. Lige nu er det flettede julehjerter som hitter. Vores fløjteoptræden
har fået sin endelige form. ”Bjældeklang, bjældeklang” bliver sunget, fulgt af ”Vær
Velkommen Herrens År”, og ”Et Barn Er Født..”.
Fortællestoffet er den smukke legende om julerosen.
Til slut skal jeg hilse fra Dorte – hun mangler nogle svar vedrørende betaling af fløjten, som
vi skal bruge lige efter juleferien.
Rigtig god weekend til alle.
Med venlig hilsen Lone Yde Jensen

Kære forældre i 4./5. klasse
Vi har nu bevæget os ud i at skrive sammenbunden skrift. Det kræver, som alt andet, øvelse,
øvelse og atter øvelse. Efter at have hørt historien bag skrivningen prøvede børnene at skrive
med gåsefjer og blæk. Klassen blev hurtigt enige om, at det var godt, at fyldepennen blev
opfundet. Så nu glæder vi os til at tage de nye fyldepenne i brug. Der er en rigtig dejlig
stemning i klassen og i frikvartererne leger de fleste ude, selvom der er bidende koldt. God
weekend.
God weekend.
KH Britta

Kære forældre og elever i 6/7 klasse

Som I ved, har vi måttet lægge skemaet om på grund af Violas dårlige knæ. Jeg har overtaget
arbejdet med julespillet i hovedfag og i en række fagtimer. De har stadig nogle timer med
regning (med Vidthdyan), dansk og engelsk, heraf nogle sammen med 8/9 klasse. Julespillet
bliver spillet for skolen den 18. december, men på grund af coronaen må der ikke komme
”fremmede” (forældre, venner osv.) med til forestillingen. Det beklager vi, men covid’en
griber jo ind i alt. Vil I hjælpe eleverne med at huske dem på, at de skal øve på deres roller
hjemme, også i weekenderne. Tak.
I dag fredag går klassen sammen med 2/3 og 4/5 hen til Trekanten for at se de tegninger
udstillet, som er blevet lavet til Aalborg Øst-konkurrencen. Vi går kl. 11:45 og er på skolen
igen kl. 12:30.
Med venlig hilsen – Hans Peter Rasmussen

Kære forældre og elever i 8/9 klasse

Ja, der sker jo hele tiden forskelligt, som vi må tage med i betragtning. På grund af Violas
problemer med knæet, har vi måttet gribe til skemaomlægninger. Det betyder, at
geometriperioden er begyndt nu – med Vidthdyan. Jeg har hovedfag og mange timer med 6/7
klasse, hvoraf nogle er dem er sammen med 8/9 klasse. Lone har også et par timer med 8/9.

De har fået det skema med hjem, der gælder frem til juleferien. Vi sikrer os, at klasserne
lærer en masse også i disse dage.
Og så er i dag jo også anderledes, da vores dårlige lysforhold bliver voldsomt forbedret. Det
foregår med håndværkere og stillads med mere, så klassen er på besøg på Kunsten og i
Utzon-Centeret sammen med Vidthdyan. Der bliver skønt at have de nye lysforhold fra på
mandag.
Med venlig hilsen – Hans Peter Rasmussen

