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Ugebrev

26.11.2021

Kalender
Onsdag

22. december

Juleferie

🌲JULEBASAREN🌲
Der er dukket forskellige spørgsmål op bl.a. hvad er fiskedammen? Det er en lille bod, hvor
børnene kan fiske en lille gave op. Det plejer at være det helt store hit for de yngste. Alle
familier donerer 10 små pakker indpakket. Det koster 2 kr. at fiske.
Program for i morgen:
Kl. 13.00 velkomst udenfor ved træbygningen
Optræden
Dukketeater
Kl. 16.00 lukker de forskellige boder og vi hjælper hinanden med at rydde op.
Det er muligt at betale i boderne med MobilePay 45790
Kontanter er også velkomne, særligt mønter 😉

Kære forældre i BH-kl.
Der har været en summen og snakken i klassen den sidste uges tid. Jeg bliver flere gange, om
dagen, spurgt hvornår julekalenderen skal åbnes, det er svært at vente. Vi har lavet lidt
forskellig, der bliver solgt i børneboden til julebasaren, børnene glæder sig meget til at vise
det frem. Husk 10 små pakker til fiskedammen. God fornøjelse lørdag.

Venlig hilsen Helene

Kære forældre i 1./2. klasse
Denne uge har stået i basarens tegn. Vi har fået klargjort de fine julekort og ting i filt som
børnene glæder sig til at få solgt i boden. 1./2. klasses bod kan findes i deres klasseværelse.
Husk små pakker til Fiskedammen og husk at få vekslet til mønter. Det er sjovere for børnene
at handle med deres egne mønter. De voksne kan betale med Mobilepay.
Vi ses til Julebasar.
Kærlig hilsen Britta

Kære forældre i 3./4. klasse
Nu er det dagen før dagen. Der øves, pyntes og spændingen stiger - det er som om, det er
dagen før juleaften. Der er sendt seddel med hjem med tiderne, for hvornår børnene skal stå i
boden.
Vi glæder os alle til at se jer i morgen.
Med venlig hilsen Lone

Kære forældre i 5./6. klasse
Denne uge har i høj grad stået i julebasarens tegn.
Der er blevet flettet julehjerter, guirlander og nissehuer er blevet kreeret, postkort er tegnet
og ting er blevet skåret i træ, snittet, pudset og gjort færdigt.
Hans Peters hovedfagsforløb slutter i dag fredag, og hvor har det været spændende at se
hvordan eleverne har arbejdet med materialet i undervisningen.
Det er nogle meget flotte tegninger og tekster der er blevet lavet.
Engelsktimerne har båret præg af både sange og vers, og vi har øvet os i brevskrivning.
I musiktimen har vi talt om nodeværdier og lidt om taktarter - og så havde jeg en guitar med i
stedet for klaver denne gang.
Vi ses til julebasaren! Husk at tage gaver med til fiskedammen.
Hav en god weekend.
Med venlig hilsen Jannick

Kære forældre i 5./6. klasse

I hovedfagstimerne har vi nu hørt om Alexander den Store og hans far og mor – og hele kampen
for at erobre hele verden og give den europæiske kultur videre til andre folkeslag. Vi har fulgt
den store erobrer fra barndom til hans alt for tidlige grav. Og vi har lavet arbejdshæfter fra
undervisningen. Vi har også haft et par heftige dage, hvor vi bar bøger og ordnede dem i bunker
inde i salen – et hårdt arbejde, men en kæmpestor hjælp for skolen – og det var vist også ret
sjovt for eleverne.
Det har været herligt at have klassen i disse tre uger, og jeg glæder mig allerede til, at vi skal
fortsætte historieemnet i det tidlige forår.
Med venlig hilsen Hans Peter Rasmussen

Kære forældre i 7./8./9. klasse
I denne uge har vi haft travlt med at gøre os klar til julebasaren. Vi glæder os til at vise jer alle
de fordybelsesopgaver, som vi har brugt måneder på at researche og skabe. For de fleste af
eleverne er det første gang, at de arbejder på et projekt i så lang tid. Jeg er meget stolt af alt
det hårde arbejde alle elever har lagt i både deres skriftlige opgave og deres fysiske
produkter.
Jeg glæder mig til at byde jer velkommen i klassen i morgen.
Med venlig hilsen Viola

