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Jubiiii, så er det snart jul....
Uge 48 :) :) :)
MÆÆÆÆNNNN.... inden da står vi lige
straks foran en af årets store og gode
traditioner her på Nørreåskolen.
Produktionsuge med Åben Skole torsdag
aften.
I den forbindelse vil vi meget gerne have
hjælp af ekstra hænder. Kreative sjæle med
lyst til at være en del af en til flere dage på
vores skønne skole.
Har du eller en du kender en god idé til et
værksted eller en del af et? eller har lyst til at
være med på et af de allerede etablerede
værksteder, må du meget gerne rette direkte
henvendelse til Else eller Maxi.
Vi har også brug for forskellige ting, som du
måske har for meget....
Ønsker:
Fine gamle kaffekopper med underkopper,
som skal bruges til "fuglefoderautomater",
(Pyt med der er et lille skår)
Stearinlys i hvid og rød.
Forskelligt dekorationsmateriale - fra naturen
Ståltråd til dekorationer.
Cowboybukser og andet cowboystof, der må
klippes i
og der kommer sikkert mere :)
Mange hilsner Else og Maxi

Meddelelse fra Nørreå Støtteforening!
Efter sejlivede rygter, om hændelser og
lokalernes tilstand, mødte cirka 30 voksne og
75 børn, fredag aften, op på NørreåSkolen.
Her kunne det ved selvsyn konstateres, at
noget var helt galt med den generelle standard
på stedet. Store spindelvæv og døde insekter
fandtes på vægge og lofter. Skolens inventar
lå henkastet i klasseværelserne.
Skolekøkkenet var fyldt med ulækre
fødevarer og mistænkelige personer. Skolen
fremstod bekymrende mørk og dyster, og
bestemt ikke som et sted, hvor man vil sende
sine børn til undervisning. Yderligere kunne
det konstateres, at den mad som
Støtteforeningen i al hast forsøgte at tilberede,
blev håndteret under stærkt kritisable
hygiejniske forhold.
De rystede forældre fandt sammen i et
klasseværelse, for at drøfte situationen og
tingenes tilstand, mens børnene
tilsyneladende blev overladt til sig selv i og
omkring skolen. Skolens aula, hvor de fleste
børn søgte tilflugt, var præget af et højt
støjnivua og tumultagtige scener. Det må
skyldes tilfældighed og held, at ingen kom
alvorligt til skade.
Vi, fra Støtteforeningen, forsøgte gennem
dialog, at berolige de fremmødte forældre. Vi,
fra Støtteforeningen, undskyldte og erkendte,
at vi måtte påtage os det fulde ansvar for
aftenens hændelser. Vi, fra Støtteforeningen,
forsøgte- og lykkedes efter cirka 3,5 time
med, at få forældre og børn til at forlade

området, hvorefter vi iværksatte en grundig
oprydning på skolen.
Vi, fra Støtteforeningen, takker for alles
forståelse og imødekommenhed på trods af
aftenens hændelser. Vi lover, at vi, efter
bedste evne, vil stramme op og forbedre os.
På Støtteforeningens vegne.
Undskyld og tak for sidst!
NØRREÅSKOLENS SFO
Vi har en masse glade børn i vores lille SFO
og nu kan vi glæde os over, at vi har fået
Regitze, på mere fast basis i SFO'en. Som
udgangspunkt kommer hun til at være hos
os mandag og onsdag eftermiddag. Det er
vi enormt glade for! Regitze har mange
kompetencer som uddannet pædagog og vi
sætter stor pris på, at hun nu er en del af
SFO- teamet.
Mandagstjansen overtager hun fra Birgitte
som har hjulpet os siden sommerferien.
Mange tak for det, Birgitte!:)
Derudover er det også glædeligt, at vi i de
næste seks uger, har fået Anne Marie som
pædagogstuderende. Hun kommer til at
være både i skolen og SFO'en. Det er vi
rigtigt glade for og det skal nok blive en god
praktikperiode for hende.
Ellers har vi som sædvanlig nogle gode
båldage. I torsdags fik vi lækker
græskarsuppe med lidt "pølsebacon". Det
fungerer særdeles godt med vores nye
bålhytte, også selvom den ikke står helt
færdig endnu. Den er virkelig brugbar og
fungerer også godt til diverse samlinger.
Derudover bliver der dryppet stearin, til den
store guldmedalje og spillet en del hockey i
gym.salen. Dejligt at så mange børn vil
prøve kræfter med den aktivitet!
Naturligvis er Elses værksted populært som
altid og Helle har godt og solidt fat i
børnene i selve SFO'en.
Alt i alt synes vi faktisk, at vi har en
særdeles velfungerende SFO med gode
tilbud til børnene.
Vi stiller krav til dem om, at der skal være
en ordentlig tone og vises hensyn til
hinanden, men derudover kan og må de jo
faktisk selv vælge, hvad eftermiddagen skal
bringe. Vi har en stor gruppe børn i SFO'en,
som er enormt gode til at være sammen og

lege, også på kryds og tværs af køn og
alder.
Derfor står SFO'en ganske stærk, og vi er
glade for, at komme på job og være
sammen med Jeres børn.
Else, Helle, Regitze, Anne Marie og Thomas

Hej Alle sammen
Jeg hedder Ann Marie Juul
Tindbæk Pedersen, jeg er 34 år
og læser til pædagog på VIA i
Viborg. Jeg har i den forbindelse
været så heldig, at komme i min
første praktik her på
Nørreåskolen, og skal være her
fra d. 23/10 og frem til d. 8/12.
Her vil jeg både være med i
nogle timer i 0-1 klasse og nogle
enkelte i 2-3 klasse, ud over det
vil jeg være at finde i SFO’en
om eftermiddagen.
Privat er jeg bosat i Mammen
med min mand Jan og vores 3
piger på henholdsvis 4, 9 og 13
år.
I min fritid elsker jeg at læse og
være kreativ.
Jeg glæder mig meget til at lære jeres børn at
kende.
Venlig hilsen Ann Marie
Dansk 0. klasse
Sidste mandag var der landet et skattekort i
klassen fra selveste Kaptajn Karlsen, som
skulle have hjælp til at male sit skib og, som
til gengæld ville lære børnene alle
bogstaverne. Heldigvis fandt vi skattekisten,
og der i lå pensler og lidt sødt guld. Vi fik
malet Kaptajn Karlsens skib, og i går mandag
gav Kaptajnen os det første bogstav: ”S” –
slangen Sussi. Der var stor begejstring fra
børnenes side og bogstavslegene og ”ssiderne” blev lavet med højt humør. Børnene
har en mappe i tasken, hvor disse sider er i.

Bliver børnene ikke færdige heroppe i
klassen, er det lektier til næste mandag –
spændende hvilket bogstav, der så kommer i
skattekisten.
Ha en rigtig god uge alle sammen, og vi ses til
samtaler i morgen onsdag i vores
klasselokale.
Mange hilsner Helle Friis
Dansk 0. og 1. klasse
Vi arbejder stadig med vores storyline forløb
med ”Ole og koglefolkene”, og er nu begyndt
at øve sange samt vores replikker til vores
koglefest torsdag den 9. november. Hele dette
forløb har været fantastisk – de dejlige
skovture, det kreative, børnenes fantasi, de
skønne bøger og det hele afsluttes med en
koglefest for jer forældre, børn og søskende.
Fredag er stadig ”Rim og remse fredag”. Vi
arbejder med forskellige rimbøger på
forskellige måder, plus at vi synger vores
rimsang og leger forskellige lege og arbejder i
vores ”Rim og remse mappe”. I fredags
arbejdede vi med bogen ”Av det gør nas – det
gør ananas” af Marianne Iben Hansen, som er
en formidabel forfatter. Bogen kan høres på
youtube hvor forfatteren rapper den – søg
på: ”Av det gør nas Gyldendal”. Fredag i
denne her uge vil vi dog bruge på at øve
koglesange til festen, da vi jo har Thomas og
hans guitar med.
Tak til alle dem, som har meldt sig til
Koglefesten – vi håber på mange flere.
Mange hilsner Andreas og Helle Friis

Lige nu har vi et forløb om
udsagnsord, vi slutter forløbet i
næste uge.
Der er fundet datoer for skole-hjemsamtalerne i 2. og 3. klasse. For 2.
klasse bliver det onsdag d. 8.
november og for 3. klasse mandag d.
27. november. 2. klasse får en
seddel med hjem med tidspunkter i
morgen onsdag.
Mvh. Laleh
Astrid Lindgren – et værkstedsforløb
4.-5. klasse er fanget i et skønt
værkstedsforløb om Astrid Lindgrens liv og
værker. Der skrives tegneserier, udvikles spil,
indøves små teaterstykker, indlæses bøger og
færdiggøres plancher. Det er skønt, når Astrid
Lindgrens fantasi spredes i læringsrummet, og
elevernes faglige kreativitet vækkes i den
grad, at eleverne beder om mere tid, da de
sprudler af idéer.
KH Corinna

2. - 3. klasse
Gruppen igang med en sjov tegneserie.
Før efterårsferien arbejdede vi med
eventyr, som vi fik færdiggjort med,
at børnene hver især fik skrevet et
rigtig godt eventyr.
I sidste uge skrev børnene en
halloween-historie, hvor de selv
måtte bestemme, hvad de skrev. De
har igen fået skrevet gode historier.
Deres historier og tegninger dertil
hænger ude på gangen.

Engelsk 4. og 5. klasse
Vi har over noget tid arbejdet med
bogen: ”Mrs. Honey´s hat”. Vi har læst den og
arbejdet med den på forskellige måder. Nu har
eleverne foldet deres egen hat ud af avispapir
og fik til opgave at sætte ti ting på, som sagde
noget om dem. Hattene skal nu indgå i diverse
lege og dialoger børnene imellem.

Dansk i 6.-7.-8. klasse
Vi er lige blevet færdig med vores emne om
”Gyselige fortællinger”, hvor vi har arbejdet
med en masse uddrag fra forskellige
gyserromaner. Det har været et forløb med
fokus på det skriftlige og især på de unge
menneskers fantasi og fortællelyst. Vi har lært
en masse faglige begreber vedrørende
gysergenren – vi har beskæftiget os med det
monstrøse, fortælleteknik, synsvinkel, point
of no return, klimaks osv. Vi er gået i dybden
med den klassiske berettermodel, hvor
børnene har skrevet deres egne historier
baseret på spændingskurven.
Jeg har fået kuldegysninger flere gange, når
de store børn har læst deres selvskrevne
historier op for hinanden, for det er så fedt at
mærke den begejstring og den fortællelyst, de
har udstrålet. De har givet hinanden feedback
og hjulpet hinanden med at gøre deres
historier endnu bedre.
Nu er vi i gang med at læse små noveller
skrevet af Louis Jensens. De små historier,
der alle handler om havet og hjertet, sætter
børnenes fortolkningsevne på prøve. Meget
mere om dette forløb senere.

spændende mailprojekt, der som led i
tyskundervisningen styrker det interkulturelle
samarbejde. Til start har vores elever
modtaget en tysksproget quiz fra
partnerklassen i Moskva. Her gjaldt det at
gætte, hvor i verden deres mailvenner mon
kommer fra. Efterfølgende har de nu lavet en
quiz om Danmark med ret så fantasifulde
udsagn om vores lille land. Herefter kommer
de første breve fra Moskva, og eleverne
matches. De første breve ventes allerede nu
med længsel. Det er en fantastisk funktionelt
måde at anvende det tyske sprog i ord og
skrift og samtidigt lære om et 3. lands kultur
med tysk som fælles udgangspunkt.
Viele Grüβe, Corinna.
Ny kalender på hjemmesiden
Vores kalender på hjemmesiden har fået et
nyt, langt smartere format. Trykker I på den
blå bjælke ”AKTIVITETSKALENDER”
kommer der en årskalender frem, I kan bladre
i. Her kan I finde arrangementer, ferier,
tidspunkter for forældremøder og meget mere.
Kalenderen holdes løbende opdateret. Meld
ind, hvis I savner nogle datoer!
OBS.
Hvis ikke I kan se kalenderen som beskrevet,
brug browseren Google Chrome.

Hilsen Trine.
Besøg i vente
Så er det i næste uge, elevudvekslingen
starter, og vi forventer de første 5 gæster fra
Sydslesvig, resten følger de kommende uger.
Det er flot, når 15% af skolens elever fra 3.8.klasse tør at bevæge sig ud i verdenen, og I
som familier med glæde åbner jeres hjem. Tak
for det! Eleverne kommer oftest fra små
skoler lignende vores. Mens de er spændte på
at lære mere om den danske kultur og måde at
leve på, kan vores elever på forsigtig vis stifte
bekendtskab med den tyske del. I ønskes alle
sammen god fornøjelse!
Penne/Mailvenskab med Rusland
Tyskeleverne i 6.-7. klasse deltager i et

Fælles morgenbevægelse med børnehaven
HUSK GOSPELEFTERMIDDAG I
SKJERN KIRKE D. 12.11 – Tilmelding via
www.lee-hjorthede-skjernkirkerne.dk
Desværre ingen børn tilmeldt bordtennis pt

Uge 48: Anna og Tilde
Uge 49: Edita og Serunas
Uge 50: Tina/Hans og Tina/Keld
Nøgle til brug i forbindelse med rengøring
kan afhentes og afleveres på skolen.

Google Classroom
De fire ældste klasser er godt kørende, og de
fire mindre klasser nu på vej. Etableres der et
nyt system, vil der næsten altid være
startvanskeligheder, specielt fordi de tekniske
systemer ikke altid samarbejder efter ønske.
Google Chrome er den ønskede browser i
vores system. Efter produktionsugen regner vi
med, at alle er godt kørende, og alle skolens
lektier dermed kan findes på Google
Classroom. Oplever I problemer, bedes I
henvende jer til mig- gerne pr. mail eller sms.
VH. Corinna
SKOLEMAD
Husk at der nu kan bestilles skolemad tre
dage ugentligt, nemlig onsdage, torsdage og
fredage.
KALENDEREN
DER LIGGER ALTID EN OPDATERET
KALENDER PÅ SKOLENS HJEMMESIDE
www.norreaskolen.dk
RENGØRING
Uge 44: Tina og Gertrud
Uge 45: Anne Dorthe
Uge 46: Randi, Anne og Anja
Uge 47: Lonnie og Klaus

Ud ad landevevej'n der sku man gå,
mellem grønne hegn ud i det blå,
syngende sin melodi langt ud i det fri.
Danse hen ad vej' n, drive og se
sommer, sol og regn, vinter og sne,
høre landet synge livets melodi.
Jeg syn's man bli'r så støvet og sur når man skal
sidde i bur.
Ska' vi ta' billetten og kasketten til en
landevejstur.
Danse ud ad vej'n li' til Korsør,
man ska' vær' sit eg't livs direktør,
danse landet rundt til livets melodi.
Sven Møller Kristensen 1935

