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Kære forældre i BH-kl.
Pernille har været syg i nogle dage og det er Louise, der har været i klassen.
Med venlig hilsen Vita

Kære forældre i 1./2. klasse

I dansktimerne har vi taget hul på den første læsning. Det er virkelig
spændende. Vi staver og finder hele tiden på nye ord. Børnene
genfortæller hver dag fra legenden om " Kongesønnen af Irland."
I tysk og engelsk øves der på udtalen af ordene gennem leg. I tysk
havde vi som noget nyt en tegnediktat. Der blev snoet snore i massevis
i håndarbejde og børnene var meget stolte af det færdige resultat.
God weekend til alle.
Kærlig hilsen Britta

Kære forældre i 3./4. klasse
I denne uge er der blevet arbejdet med mursten og mørtel. Det har ikke været helt let at mure
forbandt, så næsten alle har oplevet sammenstyrtede mure. Det er helt tydeligt at gamle
bindingsværkshuse ikke alle havde rette vinkler. Men det har været en skøn oplevelse at se,
hvordan de har fordybet sig i opgaven og taget eventuel modgang med et stort smil. Det er
planen at de får husene med hjem i dag.
Ellers er der ikke så meget at fortælle i denne uge.
Jeg vil gerne ønske alle en rigtig god weekend.
Med venlig hilsen Lone

Kære forældre i 5./6. klasse
I denne uge har klassen arbejdet på at producere deres egne noveller. Der er blevet lagt op til
hvordan man kan få en god idé til at skrive, det handler ofte om at have et godt udgangspunkt
i et budskab eller en konflikt. Næste uge fortsætter vi arbejdet, og så skal vi i gang med lidt
biografisk arbejde om en forfatter.
Det er fortsat en fornøjelse at have klassen.
Rigtig god weekend.
Med venlig hilsen Jannick

Kære forældre i 7./8./9. klasse
Denne uge har været fyldt med mange spændende lektioner. Da klassens idrætslærer var syg,
underviste jeg idræt og jeg kan love jer at det var en aktiv time med musik og cirkeltræning.
Under vores malingstimer fortsatte vi med at udforske kalligrafiens verden. Børnene var
meget dygtige, og mange fik skrevet hele pangrammet (en sætning, der indeholder hvert
bogstav i alfabetet). I dag måtte vi desværre sige farvel til en af vores klassekammerater, som
flytter til en ny skole. Vi ønsker hende held og lykke i den nye klasse.
Jeg ønsker alle en god weekend med masser af solskin.
Med venlig hilsen Viola

