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VIGTIGE DATOER:

8. marts: skolefest
2. april: Generalforsamling
11. april: forårskoncert
22.-24. maj: skolebyttetur
15. juni: arbejdslørdag

Kære forældre og elever.
Vi har endelig nydt godt af forårstemperaturer og flotte solskinsdage. Krokus blomstrer og buske begynder
også at vise deres forårstegn.
Og endelig fortæller kalenderen, at vi nu – sådan helt officielt – har bevæget os ind i årets første
forårsmåned.
Inden længe kan vi igen lade ordene fra sangen ”Når vinteren rinder i grøft og i grav” tale om det spirende
forår:
Jeg lytter til vårens syngende kor,
til lærken, den jublende glade,
vi kender hinanden fra somren i fjor,
den kvidrer, jeg grøfter og graver min jord
med min hakke, min skovl og min spade.
Ja, og bare glæde os over, at dagene bliver lysere, solen varmer igen lidt mere, og vi trækker ud i haver, ud i
naturen og nyder uderummets mange muligheder.
Også på skolen nyder eleverne godt af de lunere dage. I frikvartererne er der gang i boldspil og leg på
Børnenes Jord. Dejligt, at de nye legeredskaber bliver brugt.
I næste uge glæder vi os til at arbejde på årets store fælles projekt: Folk og røvere i Kardemommeby. Og
det hele afsluttes med skolefesten på fredag, hvor også Panduro er med igen og spiller op til dans for små
og store.
Med ønsket om et lyst og lunt forår til jer alle.
Thomas Kilsmark
Skoleleder

FÆLLES MATEMATIK FAGDAG
Kan 1. og 5. klasse godt lave matematik sammen? “JA” - det
kan de da i den grad! Og det gjorde vi på en fælles fagdag. En
dag hvor de både
skulle lave lidt
opvarmning af “de
små grå” i form af
plus og gangestykker og andre fælles regneopgaver med gang i.
Og så ellers ud og lave små film om rektangler, firkanter,
kvadrater, trekanter af forskellig art, spidse, stumpe og rette
vinkler. Det blev der mange små rigtig gode film ud af, som vises
morgensamling.
Helle og Jette

STILLELÆSNING.
I 3. klasse blev der læse rigtig meget i de første 5 uger af 2019.
Vi lavede en Læseorm som blev ganske lang, for hver 10 læste sider måtte man nemlig lave et led til ormen.
6732 læste sider gav flødeboller til klassen🤗🤗, så flot 3. klasse.

3. KLASSE ARBEJDER MED PAPIR I NATUR& KULTUR, DETS HISTORIE FRA PAPYRUS
TIL NUTIDENS PAPIR.
Vi har besøgt Silkeborg Papirmuseum. Hvor vi dels fik historien om Silkepapirfabrik, dels prøvede alle elever
selv at lave et stykke bomulds papir i deres store bøttekar.
Når man får lov til at lave et stykke papir på Den gamle Papirfabrik i Silkeborg er det selvfølgelig med et
vandmærke af Tollundmanden ( se foto)
Som sidste projekt arbejder vi med genanvendelse af aviser ved at skabe en lille skulptur af papir og træ.

HÅNDVÆRK OG DESIGN
Vi strikker….. og vi har fået forstærkning af en lille håndfuld bedstemødre,
som hjælper til med at holde
maskerne på pinden. Tungen
lige i munden og så skal de
ca. 22 masker stadig gerne
være der, når vi når til enden
af pinden. Vi strikker de
næste uger og hvis alt går vel, har endnu 20 elever lært
strikkekunsten. Derfra er det bare at slå sig løs med garn og
pinde og hvem ved… pludselig har de måske lyst til at prøve
hvad det kan drives til.
Hanna og Jette

PROJEKTOPGAVE 7. & 8. KLASSE
I uge 4 arbejdede 7. og 8. klasse med projektopgave. Projektopgave er en tværfaglig opgave, som skal give
eleverne indsigt i projektarbejdsformen. Sammen med eleverne fandt vi forud for ugen frem til overemnet
“Hvad gør det ved os?”. Ud fra overemnet skulle eleverne finde et underemne og belyse en problemstilling,
som de selv var med til at formulere. Grupperne blev dannet ud fra interesse, og der blev arbejdet med
mange forskellige underemner f.eks. Demokrati/diktatur, religion, sociale medier og internettet, evolution,
klimaforandringer, rygning, euforiserende stoffer osv. Eleverne fremlagde deres arbejde for hinanden. En
rigtig spændende og lærerig proces.
Vh. lærerne i 7. og 8. klasse.

RENGØRINGSLISTE:
På listen kan man se hvilke andre familier man i hvilken uge skal møde op en gang og udføre en beskreven rengøring
sammen med.
• Aage bestemmer fra uge til uge hvor og hvad der trænger. Opgaven findes på opslagstavlen i aulaen lige ved
indgangen til lærerværelse/kontor
• Den øverst nævnte familie har ”ansvar” for at indkalde de to øvrige familier til rengøringen.
• Man bytter selv med en anden familie hvis man er forhindret i den udpegede uge.
• Ring til kontoret eller til Aage (tlf.4140 0670) og få en aftale om hvornår der skal være låst op – gerne et par
dage i forvejen
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Heidi og Olav Pasgaard Hansen
Stokbrovej 4, Davding
Maria D. Jensen og Lasse Kristensen
Gammelstrupvej 6
Maj Suurballe, Slagballe Banke 4
Michael V. Christiansen
Hanne Vølund og Carsten Rasmussen, Østergade
50, Brædstrup
Rikke Kjær og Lars Christoffersen,
Bredvadmøllevej 17, 8740 Brædstrup
Rikke Bach, Hvedevænget 1, st.
Morten Andersen, Rævehøjvej 11
Gunilde Hessler og Jacob Hauge
Søvejen 21, 8752
Mette Felbo og Jochen Meyer
Petroleumsstræde 11, Brædstrup
Gitte og Kristian T. Rosenkilde
Kodallundvej 8, 8763 Rask Mølle
Dorthe og Flemming Kaihøj
Silkeborgvej 263, 8700 Horsens
Stine og Jeppe Vestergaard
Lindeallé 27, 8740 Brædstrup
Sara Nielsen, Brunbanken 5,
Kristoffer Quist
Ditte og Steen Kjeldsen
Blegsø Banke 15, 8660 Skanderborg

Villads, Elias
Laura
Maks-Emil
Laura, Jacob,
Frida
Christian,
Nikoline
Karoline, Albert
Aya, Loui
Marie,
Rasmus, Huxi,
Thilde Lærke
Anna
Joakim, Johan
Carl-Emil
Freja

4111 4599
2972 4360
2927 5053
2484 9940
2078 0573
2874 0981
2644 1712
9215 5314
2258 3239
2258 3679
2617 9348
3112 3231
3212 3585
3212 3585
3012 8188
2325 2864
2160 0030
2629 2559
2368 5189
2993 8336
2871 1083
2441 4424
2275 2626
4128 8125
2561 2758
6150 2028

olavphansen@hotmail.com
Kristensen1978@gmail.com
msuurballe@mac.com
hanne@cahera.dk

gunilder@gmail.com
jacob_hauge@yahoo.com
Meyer.felbo@mail.tele.dk
mettefelbo@gmail.com
gr@ecodrying.dk
kt@ecodrying.dk
kreasmil@hotmail.com
Stine_vestergaard@live.com
Jeppev77@hotmail.com
sn@qvist-nielsen.dk
fam@qvist-nielsen.dk
Ditteogsteen@fibermail.dk

