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Ugebrev

01.04.2022

Kalender
Uge 15
Mandag
Tirsdag
Fredag

11.-15 april
18. april
10. maj
13. maj

Påskeferie
2. Påskedag
Forældremøde BH. klasse kl. 17.00
St. Bededag

Krigen i Ukraine har medført en flygtningestrøm, som også banker på i og omkring Aalborg.
Skulle man have lyst til at donere aktivitetsmaterialer til børnene og de unge, så må I meget
gerne tage det med på skolen, så vil jeg tage det med på asylcenteret i Dokkedal som frivillig.
De cirka 70 børn og unge kommer først i børnehave og skole efter sommerferien. Det drejer sig
om:
Tegne og maleting, farvekridt, blyanter, kuglepenne, tuscher, hobbymaling, pensler, papir,
skrivehæfter, malebøger, karton, sakse, skabeloner, stenmaling, lim/stifter, perler, perleplader,
elastik og sytråd, pailletter, fjer, æg i flamingo, modellervoks, skateboards, løbehjul,
rulleskøjter/inliners, løbecykler/små scootere, barne/klapvogne.
Tøj og legetøj har vi pt rigeligt med.
Tingene kan stilles under halvtaget for enden af salen – de afhentes dagligt.
Venligst Iben, mor til Linus og Elias i skolen
For mere info kontakt: Iben (29 93 63 44)

Kære forældre i BH. klasse
Denne uge har vi malet de smukkeste malerier.
Og så har vi været på tur for at samle affald for at passe på naturen og dyrene.
Børnene gik selv i gang med at øve sig i at skrive meget store tal, og jeg kom på prøve da de
skulle læses.
Vi er nu helt klar til påskeugen i næste uge, hvor vi håber at påskeharen kigger forbi og putter
æg i vores reder, og så er vi klar til en lille fødselsdagsudflugt hjem til Kaysa på fredag.
I vil snart få besked fra mig omkring forældrerengøring af klassen.
Med venlig hilsen Pernille

Kære forældre i 1./2. klasse
Klassen er i gang med at lave deres helt egen bog. Den handler om Frans af Assisi. Vi har
allerede skrevet og tegnet otte sider. Børnene har malet æg og glæder sig nu til
påskeafslutningen næste fredag.
På forældremødet på tirsdag kl. 17.00 vil eurytmist Ingelise Jensen fortælle om faget eurytmi,
og hvilken indvirkning den har på børnenes velbefindende.
Kærlig hilsen Britta

Kære forældre i 3./4. klasse

Så er vi blevet introduceret til brøker. Hvor mange forskellige brøker kan klassen deles op i, når
vi er 15? Det havde de helt styr på. Vi har snakket om nævneren, som fortæller hvor mange lige
store dele helheden skal deles op i, så vi har delt alt lige fra lagkager, pizzaer og spegepølser.
I onsdags var vi på galleri. Det var en god oplevelse for eleverne. De havde alle fundet noget, som
de ville fortælle om, da vi kom hjem. Inden vi tog afsted, havde vi en snak om, hvad kunst kan
være.
Venlig hilsen Lone

Kære forældre i 5./6. klasse

Hovedfagsperioden hedder stadigvæk historie, og det ser spændende ud. Romertal, katapulter,
rundbuer, Julius Cæsar og flere definerende emner fra Romertiden, bliver der arbejdet med.
Vi arbejder med engelske sange og grammatik, vi øver os i at gange større tal med hinanden, og
så bliver der malet med farver, som skal blandes helt specielt for at opnå.
Konsultationerne er gået strålende, tak for nogle gode samtaler.
Med venlig hilsen Jannick

Kære forældre i 7./8./9. klasse
Vi havde en rigtig god uge. Eleverne fra 8. og 9. klasse havde mange interessante oplevelser ved
de forskellige INTRO workshops fra mandag til torsdag. 7. klasse-eleverne og jeg havde også et
fuldt program. Vi tog på flere udflugter til skoven og til Game Streetmekka, vi bagte sund kage
og cookies og lavede snobrød over bål.
I dag blev klassen introduceret til det nye emne, der er forberedelse til vores klasserejse.
Mange hilsner Viola

