Fredagsnyt d. 19. juni, 2020
Kære alle
Varmen er virkelig over os, så også på mit kontor står vinduerne helt åbne.
I går, mens jeg sad og arbejde ved mit skrivebord, satte der sig pludselig en lille fugl på det åbne vindue. Den satte sig
til at synge, og som om det var en samtale, sang/svarede der fugle ude fra træerne i skolegården. Tydeligere
sommerferietegn skal man vist lede længe efter 😊
Og sommerferien står lige for døren. De sidste ting i skoleårets arbejde skal gøres færdigt, og der er nogle ”farveller”
der skal siges.
En af disse ”Farveller” er en tradition vi har på skolen, nemlig at 3. klasse skal sige farvel til SFO og 2. klasse tager
ansvaret på sig at sige dette farvel til 3. klasse. Denne ”Galla-fest” blev holdt i torsdags, under nye former fordi
Corona-regelsættene, pålægger os andre samværsformer. Selv under disse ændrede samværsformer, blev det en
højtidelig og festlig afslutning, som de to klasser gjorde deres yderste for at bidrage til.

Det er vigtigt at fastholde traditioner fordi bl.a. traditioner er kulturbærende og videregiver de værdier, vi som skole
står for.
Der er flere traditioner vi skal nå inden sommerferien starter. Det er bl.a. vores generalforsamling på mandag d.
22/6, vores dimission onsdag d. 24/6 og sidste skoledag d. 25/6. Disse tre ting bliver gennemført, men på en lidt
anderledes måde end vi er vant til. Det skal nok blive tre gode arrangementer, er jeg sikker på.
Jeg håber I alle får en rigtig dejlig weekend og jeg glæder mig til at kunne slutte skoleåret af sammen med både jer
forældre på mandag, og klasserne de tre øvrige dag i næste uge.
De bedste hilsner
Kirsten
**********************************************************************************************

Skolestartsvenner
De seneste uger er vi kommet rigtig godt i gang med samarbejdet mellem Frøsnappere og 4. klasse. I sidste uge
onsdag læste vi sammen en dag. Mandag denne uge har 4. klasse forberedt to lege. Dem har vi i dag tirsdag leget
sammen med frøsnapperne. De to lege hedder rødt lys, grønt lys og memory. Vi blev alle delt i to hold og legede
sammen på de to hold. Det gav sved på panden, meget hygge, samarbejde, fællesskab og læring af nye lege for
frøsnapperne. Vejret var rigtig dejligt og så er det en fornøjelse at være ude og lege sammen. Både frøsnappere og 4.
klasse glæder sig hver gang, vi skal mødes.
Onsdag mødes vi igen og læser sammen.
Mandag i den sidste uge inden sommerferien mødes vi og laver matematik sammen.
Vi glæder os alle til samarbejdet fortsætter næste skoleår.
Camilla, Trunte og Heidi

***********************************************************************************************

Nyhedsudsendelse
Sidste projekt i 6. klasse, har været at lave en nyhedsudsendelse. Vi startede op med at lære om nyheder og hvilke
kriterier der er for at noget er en nyhed. Vi har set forskellige måder at lave nyheder på, hvad der er godt og hvad
der er skidt. I arbejdet med at lave nyhederne, er der blevet skrevet manuskripter, bygget studier, lavet greenscreen,
redigeret og grint. En lille twist på opgaven var, at nyhederne skulle være på engelsk og alle i gruppen skulle være på
skærmen på et eller andet tidspunkt. Der er blevet arbejdet hårdt og nogle gange med kriser ind over. Når man skal
redigere, og klippene lige pludselig er væk, så kommer der sved på panden. Vi håber at blive færdige i dag fredag, så
vi kan ligge det op på skolens facebook side.
Jesper

***********************************************************************************************

Tid
I 5. klasse har eleverne i matematik arbejdet med emnet måling. Og glæden var stor da vi endelig nåede til emnet
om tid. Der skulle de nemlig forsøge, at slå nogle rekorder fra deres matematikbog.
Var det muligt at køre 10 m på sin cykel på en tid som var langsommere end 45 sek. Ja, det var faktisk muligt for et
par elever at stå næsten stille på deres cykler.
Nogen prøvede også kræfter med udfordringen: at læse en side fra en Harry Potter bog hurtigere end 2 min. og 7
sek. Det lykkedes!
Man kunne også forsøge at hænge i armene i mere end 8 min. og 4 sek. Den var det dog svært at slå.
Der var også sjipning hvor rekorden som skulle overgås var 4 min. og 39. sek.
Eleverne var meget koncentreret og gav alt hvad de kunne. Har man en familie med et veludviklet konkurrencegen,
kan man jo kaste sig ud i at slå rekorderne hjemme på matriklen.
Marie

