Månedsbrev Udgaard – December
Projektopgave overstået
I fredags evaluerede vi på projektopgaven. Vi snakkede både om før/under/efter, og eleverne gav
deres besyv med via en padlet på skoletube. Den kan de altid bruge igen fx næste år, hvor der igen
skrives projektopgave. Eleverne har arbejdet meget seriøs omkring opgaven, og de var også rigtig
gode som lyttere og spørgere under de forsk. fremlæggelser.

Gospel-julekor
Vi er jo så heldige at have vores helt egen gospelsanger på skolen (May). Så derfor er det klart, at vi
igen i år vil øve nogle gospel-julesange, som vi vil synge i kirken på onsdag. Håber rigtig meget at se
mange af jer forældre.

Afslutning af nisser – onsdag den 20.12
Vi har nisset for hinanden i små 14 dage. Det har været rigtig hyggeligt, Nogle har fået megen
opmærksomhed, andre knap så meget. Vi afslutter legen på onsdag, hvor eleverne forsøger at gætte
hvem deres nisse er. Derfor kan det være hyggeligt at have en lille ting med til hinanden.

Læsning i juleferien også gerne matematik-fessor
Jaaaa det er måske ikke det mest spændende for alle elever, men det er altså bare en virkelig god idé
at holde læsningen ved lige. Det samme gør sig gældende for matematik. Der er masser af
træningsopgaver på matematik-fessor J

Læseprojekt i januar
Som sædvanligt holder vi læseprojekt fra uge 2- 4. Eleverne er opdelt på forskellige læsehold, hvor der
vil være fokus på forskelige emner. Marianne har et krimihold (6.-8. kl), Jens har et forfatterhold (6. 8.kl), Martin har en mini-læsehold (7. kl) og Trine har et grammatikhold (8.-9. kl). Information fra de
forskellige hold kommer i uge 1. Der læses 1 modul hver dag undtagen onsdag.

23 feb. fastelavnsfest
I samarbejde med forældrerådet vil vi forsøge at arrangere en fastelavnsfest med udklædning,
tøndeslag og fælles mad. Vi vil også gerne inviterer Midtals og Kegnæs Friskolers ældste elever. Festen
bliver en festlig afslutning på terminsprøverne, som er i uge 8. Vi tænker, at festen holdes sidst
eftermiddag – aften, men der er lige en del ting, der skal falde på plads – så mere info følger senere.

Mange gode julehilsner til jer alle – vi ses i det nye år.
Marianne, Jens, Trine og Martin

Vigtige datoer til den kommende periode:
Læseprojekt fra uge 2-4
Skøjtebanen 19/1-18
Fastelavnsfest den 23/2-18

