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Vinterferie (Uge 8)

Kære forældre i BH-kl./1. kl.
Ugen har taget en ende og det har været hyggeligt, at mødes med jeres børn dagligt 😊 Dog
er det stadig en lidt underlig oplevelse, at sidde ved en skærm sammen med dem.
Husk!! Forældremøde tirsdag d. 26. januar kl. 17.00, vi bruger det samme link, som jeres
børn bruger om formiddagen. God weekend.
Med venlig hilsen Helene

Kære forældre i 2./3. klasse

Skærmenes tid er kommet for at blive, i det mindste de næste par uger, og det går stadig
rigtigt godt – på trods af enkelte tekniske fejl – men så finder vi pytknappen frem.
Igen i denne uge arbejder vi med skabelsesberetningen. Tekster bliver skrevet og flotte
tegninger bliver lavet. Formtegning er en fast bestanddel og der bliver sneget lidt engelsk og
tysk ind her og der. I denne uge har vi tager hul på lidt grammatik, mere præcist navneord. Vi
har snakket definition og bøjninger, samt arbejdet med vokaler og stavelser.
Jeg vil gerne invitere til et online forældremøde tirsdag d. 2. februar kl.17.00. Det bliver på
det samme link som eleverne bruger, så der skulle ikke blive nogle problemer.
Det er alt for denne gang. Jeg ønsker alle en rigtig god weekend.
Med venlig hilsen Lone Yde Jensen

Kære forældre i 4./5. klasse

Torsdag var 4./5. klasse på " besøg" hjemme hos Louise. Der var matematik og geometri på
skemaet. Matematik med bevægelse og geometriske tegninger i 3D. Næste dag med Louise
bliver på tirsdag. Klassen slutter "turen" til de fem nordiske lande af med Island. I næste uge
kommer der håndarbejde på skemaet. Til den tid har alle forældre hentet filt på skolen og det
skal blive dejligt at bruge hænderne kreativt igen.
KH Britta

Kære forældre i 6./7. klasse

Vi havde en fantastisk uge med at uddybe vores viden om ikke kun vores solsystem, men
også universet som helhed. I går eksperimenterede vi med at lave trylledej derhjemme, og vi
havde en masse sjov med det. Fra næste uge vil klassen have 2 dansktimer og 1 musiktime
med Hans Peter.
Jeg ønsker jer alle en dejlig weekend
Med venlig hilsen Viola

Kære forældre og elever i 8./9. klasse

Vi fortsætter så indædt vi kan med at få mest mulig læring ud af arbejdet foran skærmene. Vi
bruger stadig meget tid med individuelt arbejde, fordi det ser ud til, at alle får relativt meget
ud af det – og de mange timer foran computeren bliver mindre massive på den måde.
Til næste uge kommer der et ændret skema, da klassen nu skal have tysk igen med Viola.
Skemaet kommer i løbet af weekenden. Vi skifter også hovedfagsemne, men det ligger endnu
ikke klart, hvilket det nye bliver. Det ser dog ud til, at vi i denne situation vil få et eller flere
fag af blot én uges varighed.
Vil I forældre være venlige at minde jeres børn om, at de skal blive foran skærmen – der skal
være tændt – hele tiden i alle timerne. Dette gælder dog ikke nødvendigvis i
”Opgavetimerne”.
Vi vil snart afholde et forældremøde – online, selvfølgelig. Vi vil simpelthen bruge den
forbindelse, vi benytter i undervisningen.
Måske vil I forældre også være så rare at minde børnene om, at det ikke er for sjov, at der er
skrevet to idrætstimer på skemaet.
Den 1. februar vil en ny elev begynde i 8. klasse. Vi håber, at Andrii vil blive glad for at være
sammen med os.
Med venlig hilsen – Hans Peter Rasmussen

