Kære forældre i Midgård
Så blev det igen tid til lidt info fra Midgård. Først og fremmest vil vi gerne invitere jer til
fælles forældremøde
tirsdag den 10. oktober klokken 19 – 21.
Skulle I være forhindret I at komme, bedes I melde afbud til enten May eller Lisa.
I weekenden går det løs med loppemarked og høstbod. Eleverne har på forskellige hold arbejdet
med at fremstille varer, som vi kan sælge. Der er både blevet arbejdet i sløjd, køkkenet og med at
støbe cement og lys. Eleverne skiftes til at stå i både boden og tombolaen ved siden af.
Vagtplanen findes på de næste sider, så I kan se, hvornår jeres barn skal være her.
Næste uge rejser vi tilbage til Danmarks oldtid – temaet for årets historieprojekt. Vi bruger ugen
sammen med 7. klasse, hvor vi skal fordybe os i områder inden for stenalder, bronzealder og
jernalder. Eleverne skal arbejde med at lave små præsentationer og forskellige produkter, som de
skal fremvise for Asgård fredag. Onsdag er vi ude af huset. Vi skal på bustur til bl.a.
Hjortspringsbåden. Husk gode sko, en god madpakke og drikkedunk samt evt. regntøj.
I dansk er vi gået i gang med at læse en fælles roman af Bent Haller ‐Den hvide konkylie. Eleverne
får løbende læselektier for i bogen og skal samtidig lave opgaver til de læste sider. Nogle vil
synes, at bogen er lidt svær, og da må I gerne støtte dem i læsningen ved fx at få dem til at
genfortælle det læste.
I matematik er emnet statistik. Eleverne har bl.a. arbejdet med at måle sig selv og brugt de data
til at lave tabeller og diagrammer. Fredag kommer første ugematematik med hjem i tasken. Det
er en lektie, der skal afleveres igen fredag næste uge. Er der noget jeres barn har svært ved, så
skriv gerne en note om det i hæftet til Jens eller Christa.
Som I nok ved, så er Natasja og Julie stoppet på skolen i forbindelse med sommerferien. Vi har i
stedet fået to nye ansigter i Midgård ‐ Cæcilia og Mathias. Cæcilia er startet i Glaser og Mathias i
Glitner. Velkommen til jer og jeres familier.
Har I spørgsmål eller noget I undrer jer over, skal I som altid ikke tøve med at kontakte os.

Mange hilsner fra
May, Christa, Jens og Lisa

Vagtplan høstbod 2017
Lørdag den 2. september
9.45 – 10.30

Caroline, Nikoline, Lukas

10.30 – 11.15

Sarah, Markus, Jakob J

11.15 – 12.00

Rikke, Signe C.

12.00 – 12.45

Celina, Cecillia

12.45 – 13.30

Carolina, Mathias, Maria

13.30 – 14.15

Frederikke, Rosa, Alexander

14.15 – 15.00

Mikkel C, Lærke, (Signe C)

15.00 – 15.45

Sebastian, Didde, Signe F

Søndag den 3. september
9.45 – 10.30

Mikkel J, Mikkel K

10.30 – 11.15

Emil, Jacob

11.15 – 12.00

Emilie, Emma

12.00 – 12.45

Alma, Stella, Simone

12.45 – 13.30

Magnus, Emil, Christoffer

13.30 – 14.15

Stella, Emma

14.15 – 15.00

Fie, Didde, Signe F

Vagtplan tombola 2017
Lørdag den 2. september
9.45 – 10.30

Christoffer, Jacob, Emil

10.30 – 11.15

Rikke, Carolina

11.15 – 12.00

Caroline, Sarah, Nikoline

12.00 – 12.45

Anne Lene, Maria

12.45 – 13.30

Celina, Cecillia, Didde

13.30 – 14.15

Mathias, Celina

14.15 – 15.00

Rosa, Frederikke

15.00 – 15.45

Carolina, Rikke

Søndag den 3. september
9.45 – 10.30

Magnus, Alexander

10.30 – 11.15

Mikkel J, Saulis

11.15 – 12.00

Maria, Anne Lene

12.00 – 12.45

Emilie, Emma

12.45 – 13.30

Simone, Alma, (Emilie)

13.30 – 14.15

Fie, Didde

14.15 – 15.00

Maja, Stella

