
Kære forældre i 6. klasse,

Så er julemåneden startet. Vi har som vi plejer startet en omgang med nissevenner, som
foregår i hele december måned. Klassen, og i som forældregruppe, plejer at være rigtig
gode til at håndtere det, så vi har ikke snakket vildt meget om rammen i klassen - men jeg
tænker at vi gør som vi plejer; en god hyggen om hinanden, med små gaver og en smule
drillen (holdt til et overkommeligt niveau).
Derudover har vi så også sagt farvel til Jacob, som har været praktikant i klassen i Anne
Mettes timer. Det virker til at børnene i klassen har været glad for ham, og han fik et flot
farvel og forhåbentligt på gensyn :-)

Socialt
Som jeg har skrevet i de seneste par nyhedsbreve, så har jeg en oplevelse af at klassen er
et godt sted med sin trivsel. Der er, som der altid vil være med unge mennesker, enkelte
uoverensstemmelser, men klassen er blevet rigtig dygtige til at håndtere dem, når de opstår.
Der er også nogle enkelte hændelser, med nogle drenge der keder sig i pauserne, som
ender med at lave ting, som de ikke skal gøre inden for, eks. spille fodbold.
Vi skal i lærergruppen sørge for at der er noget at lave for dem i frikvarterene, især her i
vintermånederne, hvor det måske ikke er så attraktivt at gå udenfor. Derfor kommer vi til at
have en klassens time i næste uge, hvor vi skal stemme om hvilke brætspil og andet i den
stil, som vi skal have liggende i klassen, som man kan lave i pauserne.

Projektuge
Vi har i dag, fredag d. 2., afsluttet en meget succesfuld projektuge. Grupperne har i løbet af
ugen arbejdet på fremlæggelser og produkter, som er blevet fremvist i dag. Det har været
sjovt og spændende at følge og guide grupperne i løbet af ugen, også se hvordan deres
fremlæggelser endte ud. 6. klasse har fået meget ros fra de tilknyttede lærere, for den måde
de har klaret den alternative arbejdsmåde i løbet af ugen. Så kæmpe ros til jeres børn
herfra!

Matematik
I matematik er vi ved at færdiggøre vores emne, og skal derfor snart til at arbejde med den
næste matematiktaktjek aflevering. Ligesom sidste gang, så kommer der til at være en frist
på ca. 2 uger, også skal den gerne afleveres i et separat hæfte end ens normale
matematikhæfte.

Vigtige datoer
● 15/12 - Tur med 6. klasse og 7. klasse
● 21/12 - Juleafslutning/sidste skoledag i 2022
● 3/1 - Første skoledag i 2023
● 19/1 og 20/1- Skole/hjem samtaler (der kommer en officiel indkaldelse i januar)

Store glade julehilsner!
Jesper


