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Der er fuld tryk på både bevægelse og
hjerterum, når venskabsgrupperne fyrer den
af ved morgenmotion i skolegården.
Tak for sidst både ved fælles forældremøde og
arbejdslørdag – begge dage var der rigtig god
opbakning. Det er dejligt at kunne præsentere
oplæg fra en samlet personalegruppe, der
illustrerer, hvordan vi i hverdagen udmønter
vore tre værdier ”hjerterum, faglighed og
bevægelse”.
Det giver også en stor fællesskabsfølelse at se
små og store praktiske projekter blive fuldført
på arbejdslørdagen. Forældrene gik til den
med højt humør og god energi. Og hvor var vi
heldige med vejret!
Vejrguderne vil umiddelbart ikke
nødvendigvis tilsmile os ligeså gavmildt
torsdag og fredag, hvor alle vore elever skal
være udendørs – 0.-6.klasse i skoven øst for
Tindbæk og 7.-8.klasse med de lokale
friskoler på friluftstur – i kano og med
overnatning i shelters ved Kællinghøl. God
tur til alle – og husk så de gummistøvler og

det regntøj;)
2.-3. KLASSE
I 2.-3. klasse startede vi skoleåret stille og
rolgt med at lære hinanden at kende. I den
første uge blev der skrevet om, hvad man
havde lavet i sommerferien. Ugen efter havde
vi et forløb om ”Mig og min familie”, hvor
børnene skulle tegne og skrive om sig selv,
forældre, søskende og bedsteforældre. Lige nu
arbejder vi med navneord, oghvordan man
bøjer dem. Vi har været ude i skolegården og
skrive navneord, som vi kunne se. Vi fandt
rigtig mange
Fra næste ge og frem til uge 40 skal vi have et
forløb om H.C. Andersen. Vi skal blandt andet
snakke om hans li, eventyr, som han har
skrevet og genretræk. I slutningen af forløbet
skal børnene selv prøve at skrive et eventyr.
I løbet af ugen får børnene en seddel med
hjem ang. forældremødet i 2.-3.klasse i næste
uge, hvor I skal huske at give en
tilbagemelding om deltagelse eller fravær.
Husk at forældremødet er rykket til torsdag d.
14.9. kl. 17-18.30.
MVH Laleh
DANSK 4.-5.klasse
Der læses koncentreret- både i grupper og
enkeltvis. Vi øver diktat med henteord fra
bogen og taler om hvaler. Vi lærer også,
hvordan nettet kan bruges til at finde vigtige
oplysninger. Bogen ”Kaskelotternes sang”
giver på fantastisk vis mulighed for
differentiering. Husk forældremødet d. 12.9.
kl. 19! Mange hilsner, Corinna

Torsdag d. 14.9. Temadag for konfirmander
TYSK
Det første emne i år handler om Schweiz. Vi
har hørt, set og læst om landet, og eleverne
har samlet info og lavet mundtlige
fremlæggelser. Næste step er en lille bog, der
foregår i Schweiz og beskriver et barns liv
højt oppe i bjergene.

Fredag d. 22.9. Aksefest for 7.-8.kl. på
Fussingøegnenes Friskole
Torsdag d. 25.9. Biograftur 0.-5.kl.
28.9. kl.9-13.30 5.kl til Naturvidenskabernes
dag på BG
Mandag d. 25.9. Forældremøde 6.-8.kl.
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

KØRSELSHJÆLP
Til vores biograftur med 0.-5.kl. d. 25.9.
efterlyses der kørselshjælp til Bjerringbro
med afgang fra skolen kl. 11.20. Mulige
hjælpere må gerne henvende sig til Corinna.
SKOLEMAD.NU
Husk at madbestilling nu foregår på
https://bestil.skolemad.nu.
Indtil videre kan der bestilles mad til hver
fredag. Under ”Nyheder” på hjemmesiden
ligger der folder om denne nye ordning, og
ved problemer omkring dette kan
undertegnede kontaktes. VH. Corinna

Andreas og Maxi var på forberedelsestur til
bevægelsesdagene. Vi er så heldige at en
skovejer rimelig tæt på skolen gerne åbner
sin dejlige skov for vores børn. Aktiviteterne
kommer til at foregå med udgangspunt fra
flotte gamle bøgetræer.

LUS
Der er desværre stadig ”lusehygge” hos
enkelte børn. Vær`obs og bliv ved med at
kæmme jeres børn.

RENGØRING
Uge 36 :Jeanette og Jens/Birgitte og Christian

KALENDEREN

Uge 38: Rikke og Henrik

Tirsdag d. 12.9. Forældremøde 4.-5.kl

Uge 39: Mie og Jan

Torsdag d. 14.9. Forældremøde 2.-3.kl.

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

Uge 37: Jeanette og Jens/Birgitte og Christian

