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KALENDER
Fredag

30. april

St. Bededag

Kære forældre.

Efter en uge, hvor de ældre elever har været hjemme på online undervisning, glæder vi os til
igen at have dem alle tilbage i skolen fra på mandag.
Der er lige dukket nye retningslinjer op i forhold til mere åbning. Der kommer besked til jer,
når vi har planlægningen på plads.
Testenheden kommer fast mandag og onsdag – det gælder fortsat, at det er et frivilligt tilbud
til ansatte og børn over 12 år. Der skal fortsat være en samtykkeerklæring fra forældrene for
børn op til 15 år, og derefter skal forældrene være vidende om det, hvis en ung selv beslutter
at blive testet.
Rigtig god weekend – det tegner godt vejrmæssigt.
Venlig hilsen - Vita

Forår – uld på stof.

Kære forældre i BH-kl./1. kl.

Det har været nogle stille dage, men gode. Solen trækker i børnene, så vi har haft lidt af
undervisningen ude. God Weekend.
Med venlig hilsen Helene

Kære forældre i 2./3. klasse

Så er endnu en uge gået, og vi jonglerer stadig med meter, decimeter, centimeter og
millimeter. Det er ikke altid let at holde styr på, hvordan man omsætter millimeter til
decimeter og omvendt, men øvelse gør mester.
Ellers har ugen stået i skraldens tegn. Vi har snakket lidt om det i klassen – hvor vigtigt det er
at bruge skraldespanden og ikke naturen. Vi har snakket om, hvad der ikke nedbrydes i
naturen, og hvilke konsekvenser det har for naturen. Men alt i alt kommer det hele an på, at
vi blot skal tænke os om.
Ellers er der kommet godt gang i hæklenålene, hvor vi sprøjter fastmasker ud.
Foråret nærmer sig og solen skinner. Det er dejligt og gør noget for humøret, men det bliver
dog sværere at holde sig indendørs. Men vi holder fanen højt.
Det er alt for denne gang. Rigtig god weekend til alle.
Med venlig hilsen Lone

Kære forældre i4./5. klasse
4./5. klasse har nu taget hul på perioden om Det gamle Grækenland. Vi hører om de græske
guder og periodehæfterne begynder allerede at tage form. Tirsdag bidrog klassen til
affaldsindsamlingen. 32 kg affald blev vejet hos Trekanten, så det var en flot indsats af
børnene. Vi krydser fingre for, at alle børnene kan møde op i næste uge. God weekend.
Kærlig hilsen Britta

Kære forældre i 6./7. klasse
Denne uge var vi tilbage foran vores computerskærmene. Lige nu nyder vi at lære om de
fysiske fænomener i forbindelse med lys og farve. Derfor laver vi mange eksperimenter. At
gøre disse eksperimenter derhjemme kan være lidt udfordrende, men samtidig så givende.
Tirsdag var vi i stand til at gøre vores del i at holde naturen ren, da vi gik på en 3 timers
affaldsindsamling tur i Aalborg Øst. Vejret var fantastisk, og vi havde en masse sjov med at gå
og snakke og opdage lille og stort skrald. Udover flere hundred cigaretskod fandt vi også et
gammelt cykelhjul og et massagemat til et bilsæde. Jeg er stolt over at kunne fortælle, at
klassen samlede 15,5 kg affald.
Næste uge er vi heldige nok til at være i skole igen! Det glæder jeg mig til!
Jeg ønsker alle en dejlig weekend.
Hav en dejlig weekend, Viola

Kære forældre i 8./9. klasse

Så er det fredag, og vi skal sige farvel til endnu en online-uge. I den kommende uge er vi igen
på skolen og følger det skema, som eleverne har fået tidligere. Det vil sige, at vi begynder på
skolen klokken 8:20. Vær venlige at hjælpe jeres børn til at overholde denne tid.
Vi har færdiggjort perioden omkring Første Verdenskrig og følgerne af den. Det var en mørk
og dramatisk tid, der lavede så fuldstændigt om på verden.
I den kommende periode ser vi på nogle af de store navne i litteraturen og læser noget fra
nogle af værkerne, bl. a. H. C. Andersen.
I engelsktimerne koncentrerer vi os om grammatik og især om bogen Oliver Twist. I
dansktimerne beskæftiger vi os med fortællingen ”Noget at kæmpe for”.
Niende klasse har fået invitationer til et besøg den 21. maj hos skolesundhedsplejersken.
Mere om det senere.
Hele klassen skal være et par timer på HTX den 6. Maj. Det foregår online i salen i skoletiden.
Mere om det senere.
Rengøringen og dukseopgaverne påhviler i den kommende uge Kadima og Emil.
Med venlig og forårsstemt hilsen – Hans Peter Rasmussen

