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Ugebrev

29.04.2022

Kalender
Tirsdag
Onsdag
Fredag
Torsdag
Fredag

10. maj
11. maj
13. maj
26. maj
27. maj

Forældremøde BH. klasse kl. 17.00
Ekstraordinær generalforsamling kl. 16.00
St. Bededag
Kr. Himmelfart
Skolefri

OBS – nyt i opslaget
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:
Papir med tern til matematik hjemmeundervisning
Badetøj, sommertøj og fodboldtøj (alle aldre og køn)
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)

Morgenfruen - kære forældre
Året 2022 ser sådan ud:
Den 25.5

Majfest

Med børnene

Den 27.5

Kr. Himmelfart – hvem kommer/holder fri
Arbejdsdag – dato følger

Den 3.6

Pinsefest

Med børnene

Den 22. 6

Sommerfest

Med forældre fra kl. 15-17

Den 26. 8

Høstfest

Med børnene

Den 29.9

Skt. Mikael

Med børnene

Uge 42

Efterarsferie – hvem kommer/holder fri

Den 11.11

Lanterne fest

Med forældre fra kl.17

Den 30.11

Advents spiral

Med børnene

Den 16.12

Julefest

Med forældre

Uge 52

Juleferie – hvem kommer/holder fri

Den 6.1.23

Hellig tre konger

Ugens rytme
Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Ga tur

Krea dag

Ga tur

Eurytmi &
sansedag

Ga tur

Nar vejret er godt, har vi mulighed for at medbringe madpakker pa gaturene.
Venlig hilsen
Charlotte

Kære forældre i BH. klasse
I denne uge har jeg været på kursus i de første par dage,
men har hørt, at børnene har hygget sig med madlavning og
maling med Louise.
De er blevet virkelig glade for og dygtige til Eurytmi.
I går var vi på tur ned til søen, hvor vi havde taget fiskenet
med og fangede de flotteste snegle. Vi arbejder hårdt på
vores fingerstrikke projekt, så det snart kan blive færdigt
Sidst men ikke mindst så får I lige en lille påmindelse om
forældremødet d. 10. maj, kl. 17.
Håber vi ses.
I ønskes alle en fantastisk weekend.
Med venlig hilsen Pernille

Kære forældre i 1./2. klasse
Ifølge legenden om Frans af Assisis død, opstod der et hav af lys, da hans sjæl forlod hans
legeme. I maletimen blev der talt om, hvordan vi kunne få dette lys til at opstå ved hjælp af
farverne. Efter en kort tænkepause gik børnene i gang, og det kom der mange fine malerier ud
af. I håndarbejde har vi klippet forskellige ting ud af filt, som vi skal sy sammen med nål og tråd
i næste uge.
God weekend.
Kærlig hilsen Britta

Kære forældre i 3./4. klasse
Endnu en uge er gået, og vi er stadig i gang med brøkerne. Nu som mimeleg. Det har vi moret os
meget over. Men leg kan også vendes til alvor, så vi har lært at forkorte og forlænge brøker. Uhh,
hvor er det godt at have styr på tabellerne, da man skal gange og dividere tællere og nævnere.
Men den helt store nyhed har været salget af twitter. Vi har regnet prisen ud i danske kroner og
det tal har mange nuller. Med lidt hjælp fra Niels Christian, fandt vi ud af at man ikke kan tælle
til så stort et tal i løbet af ens liv – selv hvis man kun brugte et sekund per tal. Det er lidt
tankevækkende.
Tirsdag blev der serveret dejlig bålmad. Det er sjovt, hvordan kræsenhed kan ændre sig, når
solen skinner, og man er i hyggeligt selskab.
Det er alt for denne uge. Jeg ønsker alle en skøn weekend.
Venlig hilsen Lone

Kære forældre i 5./6. klasse
Denne uge har vi fortsat vores geometriperiode.
Der er blevet konstrueret smukke tegninger, og så har vi taget nogle af vores tegninger og lavet
dem om til "string-art". Det blev nogle gode resultater, og nogle gode oplevelser for eleverne.
De platoniske figurer er også blevet klippet ud og foldet i papir, og vi er næsten kommet hele
vejen rundt om de geometriske begreber.
Sløjd er gået med at lave vores brædder til string art, i engelsktimerne har vi kigget på klokken,
og vi har sunget en del nye sange i musik. Alt i alt en spændende uge.
Jeg ønsker alle en rigtig god weekend.
Med venlig hilsen Jannick

Kære forældre i 7./8./9. klasse
I denne uge var eleverne afsted til deres praktik på forskellige arbejdspladser. Jeg kunne
besøge nogle elever i dag. De fortalte begejstrede om deres tid på arbejdet, og de mange
forskellige opgaver, som de var ansvarlige for. Det gør mig stolt at se, at de så modigt kastede
sig ud i en hel uges praktik.
I næste uge er vi i skole mandag og tirsdag og på onsdag tager vi så afsted til Syd Fyn på vores
klassetur.
Jeg ønsker alle en god weekend.
Mange hilsner Viola

