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Der er i bogstaveligste forstand løbet megen
vand i (Nørre)åen siden sidste nyhedsbrev.
Bevægelsesdagene for 0.-6.klasse blev en
kæmpesucces trods silende regn. Et varieret
program med en god blanding af faglighed,
samarbejdsøvelser og leg blev afviklet med
højt humør. At den varme kakao røg en tur
ud i skovbunden var ikke en del af planen,
men det blev også tilgivet. Se en masse
billeder fra dagene på vores facebookside.
Samme torsdag og fredag var 7.-8.klasse på
en strabadserende tur med en masse
jævnaldrende fra nabofriskolerne. Vores
elever var allerede blevet venner med
eleverne fra Mammen gennem det
samarbejde med fællestimer i fysik, vi er
startet på med dem. Nu kom man endnu
tættere på hinanden på en gåtur fra
Mammen til Tange og derefter kanosejlads
fra Tange til Kællinghøl. Alt sammen i plasksjask-regnvejr. Alt og alle var gennemblødte,
og ved Kællinghøl blev en overnatning i telt
sløjfet til fordel for at fortsætte med
kanoerne til Langå, hvor forældrene ved
aftenstide stod klar til at afhente de våde,
men tapre unge mennesker.
En anden fantastisk god tradition, vi nu er
ved at have skabt er SFOovernatning.
Allerede her på andenåret for denne
begivenhed, kan personalet berette om

voksende begejstring for dette fine initiativ.
SFOforældrene har modtaget beretningen
herom, men vi synes lige alle skulle have
lejlighed til at studere dette:

SFO-OVERNATNING
Sikke en forrygende overnatning vi
havde i SFO'en i sidste uge. Det var
virkelig en fornøjelse og stemningen var
i top, for både børn og voksne.
I dagene op til, kom flere og flere børn
og spurgte: "Åhh er det ikke snart, at vi
skal have SFO-overnatning". Mange
havde jo været med sidste år og det
smittede også af på de nye børn fra 0. kl.
Med andre ord, så var vi alle klar
torsdag.

Om eftermiddagen gik det stille og roligt.
Børnene forberedte maden: pasta og
kødsovs, og efterfølgende blev der leget

vinketik. Else og Helle var primært inden
døre og gjorde klar til middagen mm,
mens Andreas, Regitze og Thomas mest
var udenfor. Børnene nød i den grad, at
vi var fem voksne på om eftermiddagen.
Omkring bålet blev der snittet smørknive
og pinde til at riste skumfiduser. Der er
noget helt særligt ved aktiviteterne og
samtalerne omkring et bål, og med vores
nye bålhytte taget i brug havde vi en
skøn eftermiddag.
0. og 1. kl. redte op i selve SFO'en mens
2. og 3. kl. gjorde klar i gymnastiksalen.
Sidst på eftermiddagen, var der den
længe ventede Limbo-dyst i
musiklokalet. Supersjovt og børnene var
gode til at heppe og støtte hinanden.
Så var det spisetid, og vi sad næsten 40
sultne personer i det store lokale og nød
maden. Uhhmmmm! Nogle fik en
portion - andre fem..)
Derpå blev der ryddet op, men inden
børnene kom i seng skulle de lige have
en særlig oplevelse.
Meget stille og roligt blev de ført ind i
lokalet ud mod æblehaven, hvor Else sad
klar til at læse en godnathistorie.
Stearinlys og mindfullness-musik skabte
en dejlig atmosfære. Det gjorde indtryk
på de fleste!:)
Så var det godnattid, og senest kl. 21, var
der helt ro.
Fredag morgen spiste vi morgenmad ved
7-tiden og smurte madpakker. Nogle
børn var måske en anelse trætte i løbet af
formiddagen, meeeeen det gik.:)
Alt i alt rigtig god overnatning - vi er
klar til næste år.:)
Andreas, Regitze, Helle, Else og Thomas
Storyline-forløb: 0. og 1. klasse
Onsdag starter vi i 0. og 1. klasse op med
vores fælles storylineforløb om bøgerne ”Ole og koglefolket”. Vi
starter forløbet op med en tur i skoven i
morgen onsdag kl. 8:45-11:30. Så husk en
lille rygsæk til madpakke og drikkedunk.

Onsdag i næste uge tager vi også i skoven og
på samme tidspunkt af dagen. Vi skal samle
kogler og materialer til vores kolgehuse.
Forløbet arbejder vi med hver onsdag og
torsdag til og med uge 45 og slutter af med en
fantastisk Koglefest med sang og musik,
underholdning og fælles spisning for børn,
søskende og forældre i 0. og 1. klasse. Husk
at melde jer til 
Mandag arbejder klasserne hver for sig og
fredag arbejder vi sammen om rim og remser.
Rigtig god uge til jer alle.
Mvh. Andreas og Helle
GRØNT GULD
Vi har været så heldige at få nogle
fondsmidler gennem ”Grønt guld” under
Danmarks Naturfredningsforening. Selvom
det mest bliver børnene, der får glæde af
dette, laver vi det i samarbejde med nogle
ældre naturentusiaster fra egnen:
Programmets formål er at støtte og anerkende
aktiviteter, hvor særligt aktive ældre yder en
indsats for sig selv og andre, giver gode oplevelser
i naturen og samtidig passer på og viser hensyn til
naturen.

Vi har således fået rigtig mange gode ting som
snitteknive, save, leer, river og pressenninger.
Altsammen i en meget god kvalitet. Vi har
allerede brugt nogle af tingene i forbindelse
med naturpleje på engene lige overfor skolen
– nu går vi i gang med at opbygge
en ”naturbase” i den lille skov ved siden af
stadion – her vil børnene kunne boltre sig i al
slags vind og vejr – man lærer ofet mest om
naturen i naturen!
Andreas og Solvejg

Animationsfilmfestival - Biograftur
Mandag d. 25.9.17 er 0.-5.kl inviteret i
biografen for at se filmen Vaiana. Der er
arrangeret buskørsel, så vi hentes kl. 11.15 og
er retur ca. kl. 14.15. Børnene må
undtagelsesvis gerne have lommepenge med
til lidt godt i biografen.
Google Classroom
Der arbejdes på at etablere Google Classroom
for alle eleverne og lærerne på Nørreåskolen.
For 4.-8. klasse har vi haft startskuddet i går
og er lige p.t. i en prøvefase, dvs. alle skal
lære at omgås systemet. Classroom er en
gratis webtjeneste til blandt andet skoler.
Classroom gør det nemt for elever og
undervisere at kommunikere med hinanden.
Her kan der blandt andet skrives meddelelser
til klassen, lektier noteres, holddiskussioner
oprettes, links gives og opgaver afleveres.
Med elevens adgang til Google Classroom
følger også mailadresse og konto,
lagringsplads på Google Drive, samt andre
finesser, som en kalenderfunktion. Kort sagt
et den en slags intranet for skolens lærere og
elever. Der kan også sendes en besked til
forældrene med fx lektier påmindelse. Google
Classroom kan downloades som app til
Iphone/smartphone, så alle eleverne på nem
vis kan følge klassens nyheder. V.h. Corinna

Tors. d. 5.10.: Høstgudstjeneste
- Åben skole
Fredag d. 13.10: Skolernes motionsdag.
DER LIGGER ALTID EN OPDATERET
KALENDER PÅ SKOLENS HJEMMESIDE
www.norreaskolen.dk

RENGØRING
Uge 38: Rikke og Henrik
Uge 39: Mie og Jan
Uge 40: Martin og Line
Uge 41: Brigitte og Jesper
Uge 42: Efterårsferie
Uge 43: Heidi og Christina
Uge 44: Tina og Gertrud
Uge 45: Anne Dorthe
Uge 46: Randi, Anne og Anja

Elevudveksling
Har flere lyst til at deltage i elevudvekslingen
med Syldslesvig i år, eller måske bare lyst til
at få besøg er det i løbet af denne uge, man
bedes henvende sig til mig. V.h. Corinna

Uge 47: Lonnie og Klaus
Uge 48: Anna og Tilde

KALENDEREN

Uge 49: Edita og Serunas
Uge 50: Tina/Hans og Tina/Keld

Fredag d. 22.9. Aksefest for 7.-8.kl. på
Fussingøegnenes Friskole

Nøgle til brug i forbindelse med rengøring
kan afhentes og afleveres på skolen.

Torsdag d. 25.9. Biograftur 0.-5.kl.
Mandag d. 25.9. Forældremøde 6.-8.kl.
Tors. 28.9. kl.9-13.30 5.kl til
Naturvidenskabernes dag på BG

