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Nyhedsbrev September og Oktober 2022

Kære forældre
Her kommer skoleårets 2. og 3. nyhedsbrev samlet i et. Tiden flyver og det er ikke helt til at

forstå hvor hurtigt det går. Ungernes planter forsvandt en morgen efter en weekend og vi har

endnu ikke opklaret mysteriet, hvilket klassen ikke helt er tilfredse med. Men vi må erkende

at mange af dem også var døden nær, trods børnenes hårde indsats for at holde dem i live.

Rigtige venner..
Efter en del overvejelser med klassen er vi kommet frem til, at fælleslege for hele klassen i

frikvarteret om torsdagen, var for uoverskueligt og skabte for mange konflikter. Derfor har vi i

stedet valgt at bruge legegrupper. Faktisk består legegrupperne af de samme, som også er

givet til jer forældre.

På denne måde styrkes gruppernes relationer både i det skoleregi men også i det private.

Indtil videre forestiller jeg mig, at vi hver fjerde uge ca. ændre på legegrupperne her i skolen,

så de kommer hele vejen rundt og får leget blandet med hinanden. Fælleslege i

legegrupperne er primært mandag og torsdag i spisepauserne. Mens der spises frokost,

aftaler men i gruppen hvad der skal leges i gården. Det fungerer rigtig godt.

Det første elevrådsmøde er blevet afholdt og Viola og Tristan kom glade tilbage og meddelte

klassen mødets indhold. Der kom en del gode forslag til, Hvad der kunne gøre Husmøderne

mere interessante og meningsfulde.

Vi bli’r så kloge...
I dansk arbejde har jeg er introduceret børnene for grammatip.com - det er et online

materiale, som oftest bruges, hvis man bliver hurtig færdig med lektionens opgaver. Her kan

man træne sine stave- og grammatik kundskaber. Programmet er selvrettende og jeg kan få

et tydeligt overblik over hvilke opgaver børnene svært/let ved og give dem flere opgaver i

forskellige variationer. På denne måde differentieres opgaverne til netop der hvor jeres barn

er. De skal blot log ind med deres Uni Login. Derfor må I meget gerne skrive til mig, hvis I

ønsker at få jeres børns Uni Login så I kan træne med dem derhjemme, hvis lysten skulle

komme.

Matematik



Pt er Anja R stille og roligt ved at komme tilbage et par gange om ugen. Hun er

hovedsageligt sammen med Andreas i matematik. Der var stor gensynsglæde fra børnene

da de så hende i mandags. Dog er Andreas stadig den primære lærer i disse lektioner.

Inden længe vil der være mulighed for ekstra matematik sammen med Victor. Det vil

hovedsageligt være til de børn, som enten skal udfordres lidt mere eller have ekstra støtte til

faget. Det vil ligge hver torsdag efter spisepausen.

Ugeplan
Der vil ikke længere blive lavet ugeplaner, men derimod kan I orienterer jer inde på lektier på

skolens hjemmeside. Hvis man ikke har været i skole pga, sygdom eller andet. Er det jeres

opgave at få indhentet det forsømte. Derfor er det en god ide at tjekke lektier med jævne

mellemrum.

I November glæder vi os til…

Uge 49
- Alternativ uge d.28/11-2/12

Mødetider:
mandag 8:30-12:00
Tirsdag 8:30-14
Onsdag 8:30-12
Torsdag 8:30-14
Fredag 8:30-12

- Julefest d.1/12 kl.14-17 - forældre er meget velkomen til at kommer og se hvad
børnene har lavet.




