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Morgenfruen

Med kun 6 børn i dag var det en stille og rolig dag. Vi har fået en masse Brio-tog og skinner fra
Billes familie (Endnu en gang tusind tak for det) – og det gav sådan en dejlig start på dagen –
alle havde travlt med at bygge togbane, så vi nåede slet ikke at komme ud. Til gengæld tog vi
revanche, da vi havde spist og gik til afsted efter riskiks og appelsiner, som nogle af børnene
havde brændende lyst til.
Betina, Valdemar og Malte handlede, og vi andre havde det sjovt på Edderkop-legepladsen
imens. Alle fik tur på ruchebanen (Nej ikke Valdemar – bare rolig Marianne og Mads) Men selv
de to-årige var meget modige. Jeg har taget lidt billeder, som jeg lige kan lægge i facebook
gruppen.
Vi håber, at alle er friske og raske til mandag - Rigtig god weekend til forældre, børn og
personale.

ET PS: Der er konstateret et tilfælde af børneorm.
•
https://www.apotekeren.dk/aktuelt/stop-boerneorm-med-medicin-og-godhygiejne?gclid=CjwKCAiA24SPBhB0EiwAjBgkhoZ1f4dMyFIRmeriqeGyr88hjxAbma_0EdtXkAoDy-1Ncsa-BymVhoCYlAQAvD_BwE
•

https://www.naturli.dk/artikel/tilbagevendende-borneorm/

Mange hilsner Vita

Kære forældre i BH-kl.

Britta har været vikar i klassen i går og i dag – og i dag var børnene sammen med 1./2. klasse.
Vi er der, hvor selv vikarernes vikarer er syge
Men det er gået fint - og dejligt med det
gode vejr. Nybagt brød fra Ideon-bageriet og æble og pærestykker til frugt var et superhit.
Venlig hilsen Vita

Kære forældre i 1./2. klasse
Den første hele uge efter juleferien er gået fint. Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag gik helt
efter skemaet og klassen fik deres første læsebog. Fredag var vi sammen med
børnehaveklassen på legepladsen. Skøn tur og der var gynger til alle.
God weekend.
Kærlig hilsen Britta

Kære forældre i 3./4. klasse
Den første hele uge efter ferien er gået, og vi er stadig i gang med en danskperiode. Der knokles
med ordklasser og andre ordøvelser. Vi laver formtegninger og spiller Beethoven på fløjte.
Lærer nye ord på fremmedsprog og mange andre ting. I denne uge har jeg også berørt den
danske kongerække, på grund af jubilæet. Der er mange sjove historier at fortælle.
Ellers er der ikke så meget at fortælle, bortset fra, at vi heldigvis er ved at være fuldtallige igen
efter en meget lang periode med et stort sygefravær. Det er dejligt.
Jeg ønsker alle en skøn weekend.
Med venlig hilsen Lone

Kære forældre i 5./6. klasse
Denne uge har stået i geografiens tegn sammen med Viola. Emnet er Europa, og når jeg kan få
lov at smugkigge i hæfterne, ser det rigtigt spændende ud. I sløjd er vi begyndt på skåle, det
lader til at være nemmere at gå til efter at have arbejdet med skeerne. Engelsktimerne er fulde
af grammatik, det kan godt være lidt trægt, men jeg kan se at eleverne lærer det hurtigt.
Rigtig god weekend.
Med venlig hilsen Jannick

Kære forældre i 7./8./9. klasse
I matematik er vi begyndt på et forløb omkring omregning af forskellige enheder samt
forskellige valuta vha. deres kurser.
Vi fortsætter med valuta i næste uge og så vil eleverne selv være i stand til at regne ud hvor
mange danske kroner I skal bruge til at købe den respektive valuta, når vi engang må rejse
rundt igen.
Ha´ en rigtig god weekend.
Med venlig hilsen Vidthdyan

Kære forældre i 7./8./9. klasse
I denne og næste uge, har jeg klassen i hovedfag. Vi arbejder med noveller og er i gang med at
finde vores vej ind analysen. Vi har arbejdet med forskellige tekster på forskellige måder og
der dukker ret mange guldkorn op når vi har diskussioner om teksterne i klassen. Fantastisk
at være med til. Meningen er at alle får skrevet en analyse og så er det også planen at få
skrevet sin egen i næste uge. Det er en fornøjelse at have klassen.
Rigtig god weekend.
Med venlig hilsen Jannick

