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KALENDER
Torsdag

13. maj

Kristi himmelfartsdag

Mandag

24. maj

2. pinsedag

Kære alle elever og forældre

Fra på mandag er vi klar til at tage imod alle elever i de skemaer, der har været her efter
nytår. Der kan evt. komme justeringer i skemaerne hen ad vejen.
Vi glæder os meget til at kunne få en lidt mere normal hverdag på skolen.
Rigtig god weekend.
Mange hilsner Vita

Kære forældre i BH-kl./1. klasse

Dagene er løbet afsted, arbejdslysten er stor og stemningen god. Det våde og kolde vejr, vil
tilsyneladende ikke slippe, så husk godt med ekstra tøj og indesko til børnene.
God weekend.
Med venlig hilse Helene

Kære forældre i 2./3. klasse

Endnu uge er gennemlevet med fløjten noder, morgensange, fugle og ikke mindst en ny
højtlæsningsbog – ”Albert” hedder den. Her hører vi om skomagerens hønsehus og
slyngeklubben, som vil fange tøser i Alberts tidligere elefantfælde.
Nu ser vi frem til varme og sol.
Rigtig god weekend til alle.
Med venlig hilsen Lone

Kære forældre i 4./5. klasse

Denne uge har været fuld af aktivitet. I perioden om Grækenland, er vi nu midt i slaget om
Troja. Det kom der nogle meget fine malerier ud af i den ugentlige maletime. I tysk har vi nu
afsluttet processen med dukkespillet om " Munkepunck und Eckeneck." Vi har lavet en kort
video, som bliver slået op på forældrenes Facebook side. Klassen har lavet et bordtennisbord,
så nu kan der spilles ude under halvtaget. Nu glæder vi os til en næsten normal skoleuge,
hvor alle er til stede. Herligt. Mødetider er stadig hver dag fra kl. 8.20 til 12.30. God weekend.
Kærlig hilsen Britta

Kære forældre i 6./7. klasse
Vi er i fuld gang med historie i hovedfagstimerne. Nu er Romerriget gået helt i opløsning, de
forskellige germanske folk og stammer har vandret hele Europa tyndt, Hunnerne og Attila er
forsvundet, Paven har indtaget sin trone i Rom, og Justinian har i 529 i Konstantinopel
skrevet sin famøse lov, der baner vejen ind i det, vi kalder Middelalderen. I næste uge – der jo
er ret kort - skal vi bl. a. se på, hvad der sker i Frankrig – vi skal via Klodevig og Karl Martell
hen til Karl den Store. Og så er klostre, ridderordenerne og Kirkens rolle ellers ret centrale i
timerne.
Med venlig hilsen – Hans Peter Rasmussen

Kære forældre i 6./7. klasse

Denne uge sagde klassen deres morgenvers sammen med Hans Peter. I mine lektioner med
klassen arbejdede vi ikke kun med matematik og tysk, men fortsatte også vores proces med
at finde motivet til vægmaleriet. Vi er kommet et godt skridt videre, og jeg er overbevist om,
at vi kan male vores design inden sommerferien.
Jeg ønsker jer alle en dejlig weekend med jeres familie.
Kærlig hilsen, Viola

Kære forældre i 8./9. klasse
I denne og kommende uger har klassen i hovedfag et forløb, hvor Vidthdyan tager klassen
igennem en lang række af naturvidenskabens hemmeligheder og love. Der arbejdes på livet
løs.
I dansk- og engelsktimer fortsætter arbejdet med ”Oliver Twist” og ”Noget at kæmpe for”. Og
i musiktimerne er vi nu i gang med Frederic Chopin og hans musik.
Klassen har i denne uge haft to onlineforløb med hhv. Tech College og Handelsgymnasiet. Det
var rimeligt udbytterigt for deltagerne. Der kommer måske et mere af lignende art.
På tirsdag kommer der en dramaturgistuderende, der laver forskellige dramaøvelser med
eleverne i 1. og 2. fagtime.
Rengøringen og dukseopgaverne påhviler i den kommende weekend Max.
Med venlig og atter engang - forårsstemt hilsen – Hans Peter Rasmussen

