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KALENDER

Kære forældre i BH-kl./1. kl.
En dejlig uge i klassen er afsluttet. Dansk er på skemaet, vi har skrevet tekster og tegnet
dertil. Børnene pynter årstidsbordet med bivoksfigurer og smukke fugle, sommerfugle i alle
farver. God weekend.
Med venlig hilsen Helene

Kære forældre i 2./3. klasse

Velkommen tilbage efter en velfortjent påskeferie. Det var skønt at se ungerne igen.
Vi fortsætter med længdemål i hovedfag, men fra at tælle fod og tommer, har vi nu forvandlet
det til metermål. Det er en spændende historie, som begyndte i Paris kort tid efter den
franske revolution, hvor kloge mænd besluttede at finde et fast længdemål. Med
udgangspunkt i afstanden mellem Nordpolen til Ækvator fandt man en fast længde, som
definerede den meter vi kender i dag. Man kan ovenikøbet se den originale målestok, som
findes i Paris. Ud fra 10-talsystemet har vi arbejdet med millimeter, centimeter og decimeter.
Vi har ovenikøbet lavet vores egen meterstok, som vi skal bruge.
Desuden vil jeg byde Gry velkommen i klassen. Jeg håber hun og hendes familie vil få en god
tid her på skolen.
Det er alt for denne gang. Jeg vil ønske alle en rigtig god weekend,
Med venlig hilsen Lone

Kære forældre i4./5. klasse
Der har været en fantastisk stemning i 4./5. klasse i denne uge. Alle mødte friske og
veloplagte op efter påskeferien. Det var også ugen, hvor alle måtte komme i skole igen. Der
var stor gensynsglæde og stort mod på skolearbejdet. I ugens løb fremlagde eleverne deres
projektopgave for hinanden. Børnene havde lavet en lille scene i 3D med en fortælling fra den
bog, som de havde læst. Det blev til mange fine genfortællinger og præsentationer. God
weekend.
Kærlig hilsen Britta

Kære forældre i 6./7. klasse
Hvilken glæde at være tilbage i skolen med hele klassen. Klassen voksede med endnu en pige.
Denne uge bød vi Kathrine velkommen i vores lille fællesskab. Vi startede vores spændende
fysik periode med fokus på optik - lys og farve lære. Mange følelser og historier dukkede op,
da vi mørklagte klasselokalet og forsøgte at fokusere på, hvordan mørket føles. De seks
bivokslys, som jeg tændte en ad gangen, skabte en helt ny atmosfære. Det er fantastisk at
være tilbage i klasselokalet med alle elever og få mulighed at skabe og opleve disse øjeblikke
sammen.
Næste uge vil vi sidde hjemme igen og mødes online. Men tirsdag er vi i stand til at mødes
fysisk i skolen for at deltage i den landsdækkende indsats for at rydde op i Danmarks skønne
natur. Jeg sender flere informationer om dette i løbet af de næste par dage.
Hav en dejlig weekend, Viola

Kære forældre i 8./9. klasse
Det var godt at vende tilbage her efter påskeferien. Det er uden tvivl rarest at være i
”klassen” (salen) og have direkte kontakt. Og vi glæder os meget til, at tilstandene i verden
bliver normale igen.
’Vi er i gang med at afrunde historieundervisningen for i år – dvs. den så helt afgørende tid i
årene 1914-1918 – altså Første Verdenskrig med alle dens rædsler. Vi har i denne uge haft et
lidt ændret skema, der bedre imødekommer det at være fysisk sammen og til stede.
I engelsktimerne koncentrerer vi os om grammatik og om bogen Oliver Twist. I
dansktimerne beskæftiger vi os med fortællingen ”Noget at kæmpe for”.

I næste uge – hvor faget fortsætter – er skemaet tilbage til det, vi har brugt siden jul. Og i
ugen derefter, hvor vi igen er på skolen, bruger vi så det skema, vi har brugt i denne uge.
Kompliceret? Tjah, det passer måske meget godt til denne tid i det hele taget. Jeg beklager, at
I fik de nye skemaer så sent – meget passende drillede min computer, så jeg troede, de var
kommet af sted i løbet af ferien, men det var de altså ikke.
Niende klasse har fået invitationer til et besøg i maj hos skolesundhedsplejersken. Mere om
det senere.
Som det er at læse på mit ”brev”: Vi har igen dukse- og rengøringsordning. I denne weekend
er det Clara Idun og Karla, der gør rent. I næste uge er det ikke nogen, da vi jo ikke er i skolen.
Med venlig og forårsstemt hilsen – Hans Peter Rasmussen

