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Når 0.-1.klasse slår deres folder derovere, er
der ingen tvivl om, at det for dem er en rigtig
skov – deres skov. Ejerskabet forstærkes også,
når de får lov at være med til at rydde mindre
træer af vejen med en rigtig sav og lave vores
helt egen lysning med bålsted. Vi lavet et godt
samarbejde med Børnehuset omkring skoven.
Børnehuset har fået foræret en meget fin tipi,
og den vil blive opsat ved lysningen i
Skoleskoven inden længe.

En hyggelig fredagssamling i bålhytten
Skoleskoven
Vi er så heldige, at vi har adgang til den lille
skov ved siden af stadion. Skov og skov – i
virkeligheden blot et bredt bælte af blandede
træer og underskov. Og dog, da vi først fik
besigtiget det lille skovstykke, opdagede vi, at
det rummer mange gode ”naturskatte” – ret
store og gamle egetræer og rigtig mange
forskellige træsorter.

Ingen tvivl om, at børnene bruger krop,
fantasi og sanser, når de færdes i skoven. Det
er fint, at der i skolesammenhæng også er et
læringsformål – og det sørger vi for at lægge
ind. Sidst blev der studeres træernes størrelse
og alder, talt årringe mv.
Andreas, Thomas og Solvejg
Google Classroom
Der er stadig forældre, der ikke er kommet på
Google Classroom i 0.- 3. klasse. Henvend jer
endeligt, hvis det stadig volder jer problemer.
VH. Corinna
4.-5.klasse
I sidste uge havde vi ekstra hjælp i udvekslingseleverne, der ligeledes deltog aktivt i
vores værkstedsarbejde. Nu er værkstederne
ved at blive afsluttet, resultaterne præsenteres, og vi har ekstra fokus på stavning og
første tegnsætningsregler.

Luk fra Duborg-Skolen i Flensborg og Emil
arbejder på manuskriptet til stykket om den
brændende røverborg ved Ronja Røverdatter.

Udvekslingselever og deres makkere fra
Nørreåskolen.

IT – NYHEDEN
En stor og varm tak til Støtteforeningen, der
har bevilliget 27 000kr !!!! til anskaffelse af
nye, let brugte computere, der først og
fremmest skal bruges til 0.-3. klasse.
Computerne er bestilt og glæden stor. Tak til
ildsjælene, der utvivlsomt gør forskel med
deres indsats.
Anna-Sophie og Elizabeth svarer på
journalistens spørgsmål.

UDVEKSLING
Vi har megen glæde af udvekslingsprojektet
med Sydslesvig. I sidste uge havde vi besøg
af en joornalist, hvilket medfø
rte rigtig fin avisomtale i såvel Viborg
Folkeblad som Bjerringbro Avis
HAVETRAKTOR SØGES
Vi har desværre haft indbrud i vores garage og
fået stjålet blandt andet vores gode
havetraktor. Er der nogen af jer, der kender et
sted, hvor der står en god brugt havetraktor til
salg? Jens og Johan er i fuld gang med at lede
efter en egnet maskine.

SKOLEMAD
Husk, at der nu kan bestilles skolemad tre
dage ugentligt, nemlig onsdage, torsdage og
fredage. I er også meget velkomne til at
komme med idèer og ønskeretter. Bente fra
Sportscaféen vil gerne høre fra os!
LUS
Så er de plagsomme lus på besøg hos flere
elever. Vi kan endnu engang indskærpe til, at
der holdes øje og kæmmes.
UGE 48 – PRODUKTIONSUGEN
Vi kan stadig bruge ledige hænder i uge 48
Vi minder om ønsker til materialer i
værkstederne – kig gerne efter dete i
gemmerne og aflever på skolen;)

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
KALENDEREN
DER LIGGER ALTID EN OPDATERET
KALENDER PÅ SKOLENS HJEMMESIDE
www.norreaskolen.dk

RENGØRING
Uge 46: Randi, Anne og Anja
Uge 47: Lonnie og Klaus
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.

