
Kære forældre

Så blev det endnu engang tid til lidt info fra os i Midgård. Vi er godt i gang igen efter en tiltrængt
påskeferie ovenpå det store teaterprojekt. Det var to rigtig gode uger, som vi synes, alle eleverne
kom godt igennem på hver deres måde. Selvom den lidt løsere struktur kan være svær for nogle,
så  klarede de sig og bidrog alle med noget godt for at få projektet til at lykkedes.

For efterhånden længe siden var eleverne i minipraktik, og vi har brugt timerne efter påske på at
lave en folder omkring dagen og deres oplevelser. Der er blevet knoklet med det, og eleverne har
igennem hele processen været meget engagerede. Mange har også fået rykket nogle grænser, og
det er skønt at opleve dem begå sig godt ude i ”den virkelige verden”.

I dansk arbejder vi nu videre med gyser-genren. Vi skal læse tekster, se kortfilm og selv skrive en
gyser. Det bliver i øvrigt den næste ugehistorie, som skal afleveres ad to omgange, hvor eleverne
får feedback undervejs. Der kommer en seddel med opgavebeskrivelse og afleveringsdatoer med
hjem i taksen i ugen efter fagdagene.

Lige præcis fagdagene nærmer sig også med hastige skridt. Det er dage, hvor vi fordyber os i et
projekt og altså ikke har almindelige timer. Projektet har vi kaldt Turen går til…, og eleverne skal
enten selv eller med en makker vælge et land, som de skal lave en rejsebrochure omkring. Vi
inddrager forskellige fag, der skal repræsenteres i brochuren.

Årets lejrskole går i år til Odense. Vi tager afsted tirsdag den 29. maj og er hjemme igen fredag
den 1. juni. Vi forventer at både afgang og hjemkomst er om formiddagen, så der er måske brug
for at koordinere noget kørsel. Vi har efterhånden fået programmet på plads, og vi glæder os rigtig
meget til en spændende tur. Nærmere info følger selvfølgelig, når vi kommer tættere på.

Onsdag den 25. april skal hele 4. klasse til Hørup og høre musikere fra symfoniorkestret. Vi cykler
dertil, så det er meget vigtigt, at de den dag har cykel, cykelhjelm og tøj passende til vejret med.
De har fri til normal tid.

Som altid skal I ikke tøve med at kontakte os, hvis I spørgsmål eller brug for at få noget vendt.
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