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Ugebrev

26.08.2022

Kalender
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Onsdag
Tirsdag
Fredag

30. august
6. september
13. september
14. september
21. september
30. september

Høstfest
Forældremøde 4./5. klasse
Forældremøde 6./7. klasse
Forældremøde 8./9. klasse
Forældremøde BH./1. klasse
Michaelsfest – skoletiden

kl. 17:00 – 19:00
kl. 17:00 – 19:00
kl. 17:00 – 19:00
kl. 17:00 – 19:00
kl. 17:00 – 19:00

Kære forældre til SFO-børn
Vi har i den forgangne uge nydt det gode vejr i stor stil. Det har vi gjort med en masse udendørs
aktiviteter såsom fangeleg, ståtrold og boldspil. Vi er også godt i gang med at lave en høstkrans,
som skal pynte til den kommende høstfest. Den resterende tid har været brugt på masser af
hygge, nærvær, fordybelse og udfolde sine kreative sider, hvor kun fantasien sætter grænser.
Kærlig hilsen Mette og Hrolf

Kære forældre i BH. /1. klasse
Endnu en dejlig uge er gået. Vi har fortsat med form tegning i hovedfag hvor vi i denne uge har
arbejdet med den krumme linje, og sat den sammen med den lige linjer, dette er begyndelsen
til at "se" bogstavets opbygning og have bevægelserne i vores hånd. I de sidste to uger har vi
hver dag hørt en lille historie om livet i en bikube, hvor vi har mødt dronningen, hendes
hjælper og de lidt sjove vagt bier. Så nu bliver jeg mødt af en hel flok glade ”vagt bier” når jeg
kommer til klassen om morgenen. Højdepunktet denne uge må nok være lege gymnastik, hvor
vi er begyndt at lære at hoppe i sjippetov, vi siger en sjov remse mens vi prøver at holde
rytmen, uh det er svært, men vi kunne næsten ikke stoppe igen da vi først var kommet i gang.
Vi glæder os til høstfesten på tirsdag (30/8) og håber I kan komme.
Kærlig hilsen Naja

Kære forældre i 2./3. klasse
Vi nærmer os høstfesten og klassen har fået til opgave at lave pynt
til salen. Børnene har malet høstkranse med akvarelfarver. I kan se
malerierne på tirsdag, hvor de kommer til at hænge på væggen i
salen. I tysk har vi lavet vores egne tyskhæfter og i engelsk har vi
fået en læsebog. I eurytmitimerne har klassen nu lært Annette
rigtig godt at kende. Det er en fryd at se den seriøsitet, som
børnene går til opgaverne med. God weekend.
Kærlig hilsen Britta

Kære forældre i 4./5. klasse
Efter at have turet rundt på Sjælland har vi nu krydset broen og indtaget Lolland, Falster og
Møn. Vi har snakket om sukkerroer, fremmedarbejdere, bælter og jordens kalender, som man
kan se på Møn. Og lige nu er vi på besøg på Bornholm, som ligger derude i Østersøen, lidt gemt
og måske en gang imellem lidt glemt. Og så Christians ø, som man næsten ikke kan se på kortet.
Bornholm som levede af fiskeri, og stenbrud. Mange brostensveje er lagt med sten fra
Bornholm.
Jeg vil minde om høstfesten næste tirsdag kl. 17-19. Husk at medbringe mad til eget forbrug,
bestik og drikkevarer. Vi begynder med folkedans, så vi kan oparbejde en sund appetit,
hvorefter vi vil nyde den medbragte mad og hygger. Det plejer at være en skøn fest, hvor man
ikke blot får rørt benene, men også lattermusklerne.
Det er alt for denne gang.
Venlig hilsen Lone

Kære forældre i 6./7. klasse

Vi har i denne uge fordybet os i to andre lande, nemlig Norge og Holland. For at opleve den
polaritet der er mellem nordøst og sydvest har vi taget landende i en bestemt rækkefølge.
Korttegning, topografi og klima er også blevet en del af undervisningen. Mere om de ting næste
uge som er den sidste uge i geografiperioden.
I dansk er vi startet på at kunne skille helsætninger fra ledsætninger, diktat om fredagen og så
har eleverne i dag afleveret deres første stil.
Sløjd timerne går lige nu med at designe et udkast til et håndlavet skilt. Eleverne har mange
gode idéer.
Jeg ønsker alle en rigtig god weekend.
Med venlig hilsen Jannick

Kære forældre i 8./9. klasse
Jeg hører at det går fantastisk i hovedfag om Nordamerika med Hans Peter, og at de også har
det rigtig sjovt. I engelsk er vi gået i gang med at læse Narnia - og man kan simpelthen høre en
knappenål falde når de læser, sikke en fordybelsesevne de alle har! I samfundsfag arbejder vi
med ideologierne og det politiske spektrum. Jeres børn undersøger lige nu hver især/i par
nogle af de danske partiers politiske holdninger, og om et par uger laver de en lille
fremlæggelse herom. Jeg fornemmer, at de synes at det er nyt, lidt svært, men også spændende
- og det der med at præsenterer for hinanden, det er lidt grænseoverskridende for de fleste. Vi
har lavet nogle gode aftaler om det, og tager det stille og roligt, små skridt frem.
Alt i alt endnu en dejlig uge. Jeg er simpelthen så begejstret for hver og en af jeres børn. Sikke
en gruppe fantastiske unge mennesker, sikke et privilegie at undervise og lære dem at kende.
Der er stadig så mange af jer forældre jeg endnu ikke har mødt, så jeg håber vi ses til høstfesten
på tirsdag kl. 17-19!
De varmeste hilsener Rikke

Kære forældre i 8./9. klasse
I denne uge har vi i matematik lært at faktorisere og haft de sidste timer med repetition af
brøker heriblandt ægte-, uægte- og blandede brøker, fællesnævner, addition-, subtraktion-,
multiplikation- og division af brøker. Derudover har eleverne haft en undervisningstime til at
arbejde på et opgaveark med brøker som færdiggøres hjemme og afleveres i
matematiktimerne på tirsdag d. 30.08.2022. Disse bedes laves uden lommeregner.
Ha' en god weekend!
Venlig hilsen Vidthdyan

