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Kære alle!
Knap nok er skoleåret begyndt, banker
vinterferien allerede på døren igen, endda
måske med lidt mere sne i vente. Det er glat i
skolegården til trods for flittige pedelhænder,
der salter allerede i nattens mulm og mørke.
Kulden går hånd i hånd med tøvejret, hvad
der sætter børnenes tøj på endnu større
udfordringer: Tæt skal det være!
I sidste uge var de ældste elever på
Naturvidenskabsuge sammen med klasser
fra alle andre akseskoler. Der blev knyttet
venskaber på kryds og tværs, og det er skønt
at mærke den voksende glæde over 8./ 9. kl.
samarbejde mellem MammenFri og
Nørreåskolen. I den forbindelse blev der
også afholdt forældremøder på begge skoler
med stor deltagelse af en meget engageret
forældreflok. Engagementet udmønter sig
også i forskellige arrangementer som
julefrokost og vinterdisko d. 22.2. - det sidste
endda for alle elever fra 5.kl. og opefter.
Vinterferien er også tidspunktet
(18.2.), hvor Helle Friis kommer tilbage fra
barsel. Indtil sommerferien har Helle en
50% stilling. Hun vil blandt andet i fælles
samarbejde med Gitte overtage ansvaret for
danskundervisningen i 0.-2.klasse. Skemaet
påvirkes kun i ringe grad. Vi glæder os til at
dele hverdagen med Helle igen.
Mange hilsner fra Corinna.

Afslutningen på Gudenådalens efterskole – de
ældste elever fra akseskolerne er samlet

0., 1. og 2. klasse
Vi har i den sidste tid som fælles emne
arbejdet med Rasmus Klump og lidt med
tegneserier. De emner afsluttes i uge 5
med en gang pandekagebagning
I uge 6 starter vi på et fastelavnsemne. De
skal i kreativ lave masker. Maskerne gives
navne, og der skal skrives en historie om
dem. Til sidst skal der laves en
udstilling. Efter uge 7
kommer Helle Friis tilbage og det
glæder vi os til.

spillet prikbold i halvanden time. Noget af en
omgang og der bliver i den grad forbrændt noget
energi. De voksne har virkelig fået deres sag
for.:).
Torsdag står den på pandebrød med kyllingeret Vi
glæder os............!!
Helle, Else og Thomas

Morgenhygge i SFO med tryllekunstnerier

3. - 4. klasse
I
I mandags oplevede alle i fællesskab et af
skolens årlige højdepunkter: Udflugten til
springcenteret i Århus – en velfortjent tur, som
både børn og voksne nød i fulde drag.

En hilsen fra SFO
Vi er i fuld gang igen i fritteren. Glade børn og go
stemning. Det er vores hverdag. Vi er begyndt at
spille flere brætspil, og hvis I evt. har nogle hele
nogle af slagsen, i ikke længere bruger
derhjemme, kan vi sagtens bruge dem i SFO'en.
Tirsdag var gymnastiksalen åben, og der blev

Nytår i 3. - 4. klasse har budt på store tanker og
fine taler.
Børnene har skrevet egne nytårstaler, med såvel
tilbageblik på det forgangne år samt ønsker og
tanker for det nye.
Mange af talerne er blevet holdt for klassen, med
dug på bordet, blomster og levende lys. Alle blev
lyttet til med respekt. Talerne var bestemt en
kongelig værdig.
Flere af dem hænger pt. til udstilling på gangen
udenfor klassen.

I matematik har vi i 3. klasse arbejdet meget i
mapperne og i klasselokalet, ikke al matematik
egner sig lige meget til en computerskærm. At
kunne bygge figurer og tegne dem som
rummelige figurer, det kan være noget af en
opgave, men men, - DET VI ØVER OS I, DET
BLIVER VI BEDRE TIL :)

Dansk i 5.-6. klasse
For tiden er vi helt optagede af at læse og
lytte til romanen ‘Skammerens datter.’ En
bog, der er fyldt med magiske væsener, fjerne
riger, helte og skurke, men også almen
gyldige følelser som kærlighed, jalousi,
venskab og mod. Børnene er ivrige, og vi har
ekstra gode klassesamtaler om dette
spændende univers. I den kommende tid skal
vi læse videre i bogen, og børnene kommer
både til at udfolde sig skriftligt, mundtligt og
kreativt under forløbet.
Hilsen Trine.

UGELEKTIER - PENALHUSTJEK
For at få bedst mulig udbytte af timerne, er
det meget vigtigt, at eleverne har værktøjet i
orden. Gør det til en vane med et ugentligt
penalhustjek. Spidsede blyanter er ligesom
viskelæder, lineal og meget andet vigtigt
udstyr!

Dansk i 7.-8. klasse
For tiden har vi to forløb kørende, som vi
veksler lidt imellem. Vi læser og arbejder
med den klassiske ungdomsbog ‘I år bliver
alting anderledes’, som handler om
teenagelivet med alle dets forskellige følelser
og udfordringer. Samtidig øver vi os også i at
blive eksperter til at skrive sprogligt
interessante og flot layoutede reportager. Vi
øver os ved at skrive sammen på klassen, læse
hinandens reportager og give hinanden
respons til forløbet til sidst kulminerer i, at
børnene hver især skal skrive deres egen
reportage fra turen til springhallen.
Hilsen Trine.

Ivrige hænder arbejder med udviklingen af pumper

7. og 8. klasse naturfagsuge
De første tre dage arbejdede eleverne med
rensning af spildevand. Det var lidt en
udfordring for nogen. Dagen startede med
morgensang og derefter et oplæg om
hvordan rensning kan foregå. Derefter i
værksteder, hvor eleverne arbejdede med
pumper og mekanisk, biologisk og kemisk
rensning. Der var en lille konkurrence om,
hvem der fik renset deres spildevand bedst.
Onsdag gik turen til Grundfos hvor vi så
hvordan de kunne genbruge meget af deres
vand og til rensningsanlægget hvor vores
spildevand ender.
Torsdag var der masser af motion på
Gudenådalens efterskole hvor der virkelig
blev prøvet grænser af. Alle var totalt seje og
gik virkelig til den. Dagen sluttede i den gode
friskoleånd med en masse social hygge.
Fredag sendte vi nogle meget trætte elever
hjem.
Og så lige en hilsen fra Brugsen i Ulstrup. De
sælger sjældent så mange chips på en dag. :)

MATEMATIK I 7.-8.-9. KLASSE
I vores samarbejde med Mammen Friskole har vi
fået mulighed for at bruge Gyldendals
undervisningsportaler. Efter en snak med andre 9.
klasseslærere, så har jeg fundet frem til, at netop
Gyldendals matematikportaler er det der passer
bedst i forhold til prøverne i 9. klasse.
Derfor er jeg i fuld sving med at sætte mig ind i
disse og fremover vil en stor del af
undervisningen foregå på denne portal, så det ikke
er helt nyt efter sommerferien for eleverne og
læreren.
Dette betyder formentlig en del ændringer i
årsplanen, men vi skal nok nå omkring de emner
vi mangler for dette skoleår.
René

CLASSROOM - Beskeder
Kære forældre!
Som udgangspunkt forventer vi, at I- ligesom
vi - tjekker jeres beskeder dagligt. Nogle
oplever desværre problemer med manglende
notifikationer. Dette har også ført til enkelte
misforståelser. I vil derfor indenfor nærmeste
fremtid få mere info. Husk endelig at
henvende jer, hvis noget ikke virker eller
forekommer mystisk. Ikke alt kan løses, men
nok opklares! VH. Corinna
KALENDER
31.januar: Børnehaven med til
morgensamling
1.februar: Filmklub
7. februar: Konfirmanddag
8. februar: Julefrokost 7.-8.kl. +MammenFri
Uge 7: Vinterferie
20. februar: 7./8.kl. på NV-hus
22. februar: Vinterfest for 5. kl.-9.kl på alle
akseskoler, Støtteforeningen organiserer
28. februar: Aftenlærermøde
HUSK at alle vigtige datoer kan ses på
skolens kalender, der ligger på hjemmesiden.
HUSK AT SÆTTE X I KALENDEREN d.
25. maj kl. 11, hvor Lindy Ahldal kommer
for at holde et fantastisk-fornøjeligt
foredrag sponsoreret af ELRO fonden.

Mit navn er Johnny Leth, og jeg er ansat som
virksomhedspraktikant siden 3.1.19.
Jeg bor i Tindbæk og har i mange år haft arbejde
på et kontor i Grønland. På skolen er jeg
læsemakker for nogle børn, en ekstra hånd i
klassen og hjælper til med stort og småt af
forefaldende kontorarbejde.

UBUDNE SMÅ GÆSTER
Vi døjer igen - igen med lus. Det er derfor meget
vigtigt I tjekker jeres børn. Børn skal være i
behandling, inden de må komme i skole igen!!!!

GLEMT TØJ
Vi har store bunker glemt tøj på skolen. Kom og
kig, da vi rydder op afleverer til Genbrug inden
ferien!

RENGØRING
Uge 5: Anna, Caleb
Uge 6/7:Birgitte Christian, Jeanette, Jens
Uge 8: Tina B, Tina J
Uge 9: Brian, Elisabeth
Uge 10:Kenneth, Lena
Uge 11: Christian, June
Nøgle til brug i forbindelse med rengøring
kan afhentes/afleveres på skolen, eller der
udleveres en kode til skolens nøgleboks –
spørg Corinna!
SKOLENS MOBILNUMMER ER
25946368 – sygemeldinger og andet må gerne
gerne sendes til dette nummer.

