Månedsbrevet – november
Ledelsen
November måned er nu forbi, og håbet om en kold og hvid december er ønskelig, men i øjeblikket ser det
ud som om, at det blot fortsætter med høje temperaturer og regn.
Vi har i november måned budt velkommen til nye ”hoveder” blandt børn og voksne - vi er glade for at
kunne byde jer velkommen i fællesskabet.
Juleforberedelserne har længe været i gang blandt de voksne på skolen og i børnehaven.
På skolen har alle voksne været i tænkeboksen, og her blev ideen til Peters jul ”født”, og Peters Jul blev en
realitet, da mange forældre og bedsteforældre gæstede os for at hjælpe med at klippe og pynte til jul.
Tusind tak til alle jer, som mødte op, og var med til at gøre dagen hyggelig og juleagtig.
Bedsteforældredagen i børnehaven var ligeledes et stort tilløbsstykke, hvor rigtig mange bedsteforældre
kom på besøg og gjorde dagen helt speciel for vores børn og voksne. I børnehaven blev der hygget, leget,
bagt og pyntet til jul. Juletræet står i år midt i garderoben, det er bare ”jul hyggelig agtigt”. Tak til alle jer,
som havde mulighed for at besøge os, og gøre dagen helt fantastisk.
Den kommende måned byder på mange juletraditioner, såsom spisning af julekagerne, som blev bagt på
klippedagen, julefortællinger, elevjulefrokost og vores egen julegudstjeneste fredag d. 20. december i
Fabjerg Kirke, her deltager både børnehaven og skolen. Traditionen tro opføres juleevangeliet af
Mellemgruppens elever til julegudstjenesten i Fabjerg Kirke (tidspunktet kommer senere på VIGGO).
Julegudstjenesten er også for forældre og bedsteforældre, det skal dog siges, at kirken er lille og mange af
sæderne er reserveret til børnehavens børn og eleverne, så derfor kan en ståplads blive en mulighed.
God december til jer alle.
Varme julehilsner
Helle

Vandpytten
Børnehaven
I november måned, der har været yderst regnfuld, er der rigtigt blevet hoppet/leget i vandpytter og leget
med mudder og jord, så der har været en del vådt og beskidt overtøj, men ungerne og vi har haft det sjovt.
Vi har også haft en fotograf på besøg, som har taget både gruppe- og portrætbilleder af de enkelte børn.
Alle skulle gerne have fået en seddel med en kode, så man kan gå ind og se billederne og evt. bestille dem,
man har lyst til at købe.

Derudover har både Mariehøns og Myrer været i biografen med filmklubben. Nogle af Mariehønsene har
lavet fuglehuse sammen med Jens-Aksel, som de efterfølgende har malet og solgt i børnehaven og hos Ulla
for at få penge til at købe ting til det fine store legehus, som vi har fået. Endnu engang tak til de forældre,
der har hjulpet med legehuset. Skulle nogle være interesseret i et fuglehus er der stadig et par stykker
tilbage, som ikke er solgt endnu😊.
Lauge er begyndt hos Myrerne, velkommen til ham og hans familie. Myrerne har været på nogle korte ture
ud af huset, bl.a. på biblioteket, på legepladsen ved Gjellerodde og i skoven efter mos og grankogler.
Derudover har alle Myrerne flyttet garderobe, så deres garderober nu er kommet ned til Myrernes rum.
Emmalie og Rebekka har fået deres prikker, og vil fra d. 1. december være hos Mariehønsene.
Mariehønsene har været til fødselsdag hjemme hos Freya, der blev 4 år. Derudover har de været på flere
ture ud i det blå bl.a. til skoven, og de har cyklet ud for at besøge en minkfarm. Det var en meget
spændende oplevelse for dem alle, hvor de fik brugt især deres føle- og lugtesans.
Vi har haft Emil fra Nørre Nissum Efterskole i praktik i en uges tid. Han var primært hos Mariehønsene, som
tog rigtig godt imod ham.
Ellers er der i løbet af måneden blevet lavet ”hemmeligheder” til jul, og vi har fået hentet et kæmpe
juletræ, som skal ind og pyntes til bedsteforældredagen d. 29. november. Så vi skal bare være kreative,
hygge og nyde julemåneden uden stress og jag.
SFO
Vi vil starte med at sige tusind tak for en hel fantastisk Halloweenfest, som blev afholdt i slutningen af
oktober. Alle var vildt flotte og skræmmende klædt ud, og det gav virkelig en anledning til ren (u)hygge. I
løbet af ugen var børnene selv med til at lave maden, som stod på hjernemasse med heksefingre, efterfulgt
af trefarvet is med Halloweenslik. Derefter blev der skruet godt op for musikken, hvor der virkelig blev
sunget, danset og leget. En hel fantastisk fest, som helt klart var en succes, både for børnene, men skam
også for personalet.
Ellers sker der her i november måned en masse i SFO’en, som vi holder som en hemmelighed. Så, hvis I
oplever, at børnene jager jer væk, når I kommer og afhenter, eller at vi går og hvisker i krogene, så er der
skam en grund til det.
Men ellers har november måned været en meget kold og våd måned, så derfor er det vigtigt med en masse
ekstra tøj i kasserne og lidt forskelligt overtøj, så alle kan holde sig godt varme.
Vi ser alle frem til en dejlig december måned med masser af ekstra hygge og kreativiteter.

Lillegruppen
Dansk – TR (Cecilie, Maria, Jane)
I lillegruppen går dagen med at læse dagens lektie for 1. klasses vedkommende, og for 0. klasse med at
lære de nye bogstavers lyde, hilsener, navne og udseender at kende. Børnene er meget glade for at synge
og ikke mindst glade for at lave deres egne bøger om emner, der interesserer dem. Begge dele bruger vi

meget tid på. De tegner løs i deres bog og spørger, om vi vil skrive på tavlen, hvordan man staver til alle de
ting, de gerne vil beskrive.
Vi bruger stadig meget tid på værkstedstid, hvor børnene leger med Lego, spiller spil og tegner.
Vi var i skoven lige efter at oktobers månedsbrev var afleveret. Her lavede vi en stor spiral, som I stadig kan
se billeder af på Viggo. Det var fantastisk at se, hvor dygtige gruppen var til at samarbejde. Vi voksne
startede blot spiralen, hvorefter børnenes entusiasme og arbejdsomhed tog over, og sammen lavede de
det fineste arbejde. Dagen efter lavede vi endnu en figur i naturen af de blade, vi havde bragt med hjem.
Begge flygtige figurer, som blæsten straks lavede ballade med.
Tak for gode konstruktive skolehjemsamtaler.
Med venlig hilsen Jane og Trine

Matematik – TK

I Lillegruppen i matematik er vi fortsat i gang med talrækken, tælle og addition. Vi arbejder fortsat
med matematik på flere måder, hvor der bliver vekslet mellem opgaver i kompendiet og
forskellige aktiviteter ude og i salen til emnet. Vi vil i den kommende måned arbejde med
julematematik, som indebærer juleopgaver og juleklip.

Engelsk – JD
Vi har netop afsluttet emnet ”Colors”, så I er meget velkomne til at øve de engelske farver derhjemme.
Indtil jul vil vi lære nogle ”Christmas words”. Jeg er blevet bedt om at dele nogle links til de musikvideoer, vi
hører/ser i engelsk. Jeg lægger links på Viggo.

Mellemgruppen
Dansk – TR (Jesper, Kaj)
Vi har arbejdet med at sætte både én og to konsonanter før et ord og på den måde lave nye ord. Vi har talt
om korte og lange vokaler, lydrette og ikke lydrette ord. Vi har fortsat fokus på læsning, så læse- og
frilæsningsbogen er fortsat et meget vigtigt redskab. Desuden har vi skrevet historier med han/hun
fortæller, som børnene efterfølgende har haft mulighed for at læse op i klassen. Børnene har arbejdet med
stavning og stavelser i bl.a. skolegården som ”Stavelsesbasket” og ”Hinkestave”.
Vi har taget hul på diktat, som bliver en ugentlig opgave efter juleferien for både 2. og 3. klasse.
Vi har været en tur med ”skolen i biografen” og se ” Den store stygge ræv og alle hans venner”.
I sidste uge tog vi fat på at læse ”Krybbespillet” igennem. Da børnene har spillet stykket en gang tidligere,
kan de stort set deres replikker. Nu i næste uge skal vi til at øve scenerne. I år er der en overraskelse i

forbindelse med ”Krybbespillet”! Den får I at høre, når vi spiller stykket i kirken den 20. december. I får
nærmere besked om tidspunktet.
Den anden dag lavede vi dej til skolens store klippedag, og vi skal selv være med til at bage dem.
På grund af Gittes rygproblemer har Jesper overtaget matematikundervisningen, til hun kommer tilbage.
Kaj er ansat som vikar og er tilknyttet Mellemgruppen i samme tidsrum.
Tak for gode konstruktive skolehjemsamtaler.
M.v.h Kaj, Jesper og Trine

Engelsk – JD
Vi har afsluttet vores emne om Jump Rope Rhymes. Det var en fornøjelse at høre hele gruppen sige rimene
på engelsk, mens en klassekammerat hoppede i sjippetovet. Indtil jul arbejder vi med ”Christmas”.

Storegruppen
Matematik – TK

I Storegruppen har vi fået afsluttet forløbet om geometri, og gået i gang med forløbet om procent,
brøker og decimaltal. Forløbet handler om de tre begreber, og hvordan man omregner fra det ene
til andet. Forløbet vil vi også arbejde med i december måned. Vi arbejder fortsat med
træningsmatematik en gang i ugen, hvilket fungerer godt.

Engelsk – AH
I engelsk er Muzzy nu rejst tilbage til sit eget solsystem😉. Eleverne har arbejdet med læseteater,
frilæsning og opgaver til afsnittene. De har arbejdet godt og nydt, at der var forskellige aktiviteter og
sværhedsgrader, de kunne vælge imellem.
Nu har vi kastet os over London. Vi har fået et lift af to tøjdyr i en papkasse, som har lært os en dejlig
sang😊. Her er vi ved at lære om alle de spændende ting, man kan opleve i Englands hovedstad. Vi skal se
nærmere på juletraditionerne og dermed slutte af på Trafalgar Square ved det store juletræ.

Tysk – AH
I tysk er emnet om ”Die Familie” blevet afsluttet med at fremstille stamtræer og præsentere dem på tysk.
I øjeblikket er vi godt i gang i Gut Gemacht, hvor vi ser nærmere på, hvordan man udtaler de forskellige
bogstaver og bogstavsammensætninger på tysk. Det lille delemne afsluttes med læseopgaver, hvor vi får
trænet teorien.

Fra uge 49 kaster vi os over emnet ”Weihnachten”. Vi skal jule i faget og lære om tyske traditioner, lære
nye gloser, synge tyske julesange og lave en lille julefotobog med billeder taget i Fabjerg. Og så skal vi
selvfølgelig skrive julekort til Ulla Købmand, som vi vil aflevere til hende personligt, når vi er på fotorundtur.

Kulturfag – TK

I kulturfag fik vi afsluttet forløbet om myter med fine oplæg fra deres egne skabte myter. Vi er nu
gået i gang med Middelalderen, hvor vi arbejder ud fra i-bogen fra Gyldendal. Eleverne er igen
blevet delt i grupper, hvor de sammen læser og løser opgaver om Middelalderen.

Værdifag – JD
Storegruppen arbejder supergodt med emnet ”Sorg og glæde”.

Juniorgruppen
Dansk og matematik – HG
Først vil jeg sige tusind tak for nogle behagelige skole/hjem samtaler.
I matematik har vi taget hul på emnet ”brøk-procent-decimaltal”, og som opstart til emnet har vi været i
køkkenet, hvor vi hver især har fremstillet en pizza. Der blev omregnet opskrifter, og der blev arbejdet med
grader og brøkdele. Emnet vil fortsætte indtil juleferien, og de vil i løbet af december måned få udleveret
en aflevering, som skal være færdig til efter juleferien.
I dansk har vi afsluttet emnet kortfilm, og vi er så småt gået i gang med perioden ”Middelalderen”. Vi skal
her arbejde med litteratur fra perioden, og vi skal i grupper fremstille vores eget lille ”kalkmaleri”. Vi vil
tage på udeskole i løbet af december måned, hvor vi skal ud og se på kalkmalerier i kirker.
God weekend – Mvh Hanne

Engelsk – AH
I skrivende stund er vi ved at lægge sidste hånd på emnet om Middelalderen. I både dansk og kulturfag
arbejder gruppen med perioden, og i engelsk har vi fokuseret på menneskers livsvilkår i perioden. Her har vi
set på forskellige typer af arbejde på en middelalderborg, livet på middelalderborgen og i landsbyen, lavet
middelaldermad over bål, læst om helbred og sundhed og til sidst, hvad middelaldermennesker lavede, når
de skulle have det sjovt.

I perioden frem til jul skal vi arbejde med tekstlæsning af ”The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde”,
som er skrevet af den skotske forfatter Stevenson, som 7. klasse stiftede bekendtskab med i Skotland.
Bogen er en ”graphic novel”, en mellemting mellem en tegneserie og en roman.
I tekstlæsningsarbejdet skal vi arbejde med et større udvalg af opgaver, hvor eleverne vil få mulighed for at
vælge imellem aktiviteter til både før, under, og efter læsningen. Opgaverne vil være med god variation i
både sværhedsgrad og type, så der både er boglige og kreative opgaver.

Tysk – AH
I tysk arbejder vi fortsat med ”Mein Zimmer”. Næste skridt i planen er, at eleverne skal lave den endelige
præsentation af eget værelse via fotos og programmet Voice Thread. Sideløbende arbejder vi også med
grammatikken i Gut Gemacht.
Når det afsluttende projekt er færdigt, skal vi selvfølgelig arbejde med ”Weihnachten”. Her skal vi
koncentrere os om at arbejde med en adventskalender, der igennem tekster og aktiviteter giver et billede
af den tyske jul.

Kulturfag – TK

I juniorgruppen har vi fået afsluttet forløbet om 1. verdenskrig med flere quizzer, som eleverne
selv lavede. Vi er nu i gang med Middelalderen, hvor især kalmarunionen er i fokus. Her vil
eleverne i grupper arbejde med tekster, opgaver, filmklip mm. Hvor de til sidst skal holde et lille
oplæg om emnet.

Værdifag – JD
VI arbejder med emnet uretfærdighed – både i forhold til retssystemet, kristendommen og
menneskerettigheder. I øjeblikket arbejdes der på små lommefilm om retfærdighed.

Seniorgruppen
Dansk – AH
Projektopgaven om identitet og ungdomskultur gik rigtigt fint. Der var en række meget spændende
delemner på bedding. Det er tydeligt, at arbejdsformen nu for alvor er ved at sidde fast. Grupperne
arbejdede seriøst og vedholdende med arbejdet, og de gjorde det godt. Afslutningsvist lavede eleverne en
evaluering, så vi ved, hvad vi næste gang har brug for at blive undervist mere i og dermed blive bedre til.
Efter projektet tog vi en afstikker på udeskole, hvor vi deltog i ”Sandhedens Tjeneste” på DR P4 i Holstebro.
Her havde vi en spændende dag, hvor vi så en radiostation i fuld vigør samt lærte om ”Fake news”. Alt
sammen viden vi skal bruge, når vi efter jul skal arbejde med journalistik.

November måned har budt på endnu en udeskole, da vi er startet op på periodelæsning om romantikken.
Vi har indtil videre rejst en del af H. C. Andersens Jyllandsrejse i vores landsdel. Turen gik til Nørre Vosborg
og siden til Stråsø Plantage for at finde Lærkehøj. Vi har på rejsen H. C. Andersens sang ”Jylland mellem
tvende have” i hånden og efterhånden afdækkes teksten til dybere forståelse af perioden. Vi har
beskæftiget os med Guldhornene og lægger i december an til yderligere udeskole, som vil gå til blandt
andet Fabjerg Kirke, Rammedige og Bovbjerg. Undervejs læser vi litteratur af både H. C. Andersen, men
også af Grundtvig, Oehlenschläger, Blicher og B. S. Ingemann. Afslutningsvist vil vi se på romantikkens
malere og tage på udeskole for at konstruere guldalderbilleder. Eleverne afslutter periodelæsningen med
skriftlig fremstilling om perioden på baggrund af notater foretaget gennem forløbet.

Engelsk – AH
I engelsk er det noget af en gyser! Vi har taget fat på gotiske fortællinger med speciale i Dracula! Her har
eleverne både stiftet bekendtskab med den virkelige og den fiktive Dracula. Eleverne har lært om genren,
og er nu i gang med at læse/lytte romanen. Arbejdet med genren og romanen skal være inspirationen, når
eleverne selv skal skrive en gotisk fortælling, som skal laves som en lydfortælling, som man netop gjorde
med Bram Stokers berømte roman. I arbejdet med at komponere fortællingen skal eleverne følge en
skriveskabelon, så de kommer rundt om det, en gotisk fortælling skal have. Afslutningsvist vil vi finde et
mørkt og gerne uhyggeligt sted at lytte til fortællingerne😉.

Tysk – AH
I tyskfaget er vi rejst til Østrig! Vi arbejder i øjeblikket med et af de store hovedområder i faget, nemlig
”Landeskunde”. I år er det Østrig, som står for skud. Vi er startet fælles ud, men er nu splittet ud i 5
forskellige emner, som eleverne skal lave præsentationer, mundtlige fremlæggelser og aktiviteter ud fra.
Så, når vi er færdige, vil vi stå tilbage med viden om alt fra Arnold Schwarzenegger, Skisport, Hansi
Hinterseer, Donau, Wien, Hundertwasser og Sachertorte. Alsidige emner, som til sammen kan vise et
billede af landet. Afslutningsvist skal eleverne skabe en ny aktivitet ud fra deres valgte emne for at få
ordforrådet til at sidde bedre fast. Dette kan være fysiske aktiviteter, vendespil, læsedomino, brætspil,
Kahoots eller lignende. Det bliver spændende at se, hvad de finder på.

Matematik – HG (KB)
I seniorgruppen har vi afsluttet emnet ”Statistik og sandsynlighed”, og vi har taget hul på emnet ”Procenter,
brøker og decimaltal”. Vi vil i løbet af dette forløb komme i køkkenet, hvor ci skal anvende vores viden om
mål og omsætning, for derefter at arbejde med brøker.
Vi har i dette første halve skoleår lavet fem af de ti online prøver, vi har til rådighed. De har alle fået rigtig
godt styr på systemet. Vi har kørt prøverne uden tid, og enkelte af dem med hjælpemidler, som egne
notater og opslagsbogen. Efter jul vil vi hen over foråret lave de sidste fem, og her vil vi lave dem uden
hjælpemidler, med tid og karakterer.
God weekend – M.v.h. Hanne

Kulturfag – TK

I Seniorgruppen har vi fået afsluttet projektugen med stor succes. Vi er nu i gang med et
tværfagligt forløb om tiden ca. 1800-1870. I kulturfag arbejder vi med guldalderen, hvor vi vil
arbejde med, hvordan Danmark så ud i denne tid, og hvilke kunstnere og forfattere der levede i
denne tid. Vi vil efter dette arbejde med Englandskrigene som også er fra denne tidsperiode.

P-fag
Musik – AH
Siden sidste månedsbrev har første p-fagshold afsluttet musik. De afsluttede i god stil med at agere
husorkester til koret, som kom på besøg i musiklokalet for at synge en sang. Ligeledes gav hold også et
nummer.
Nu er hold 2 kommet i gang og de har kastet sig over opgaven. Der er få, som i forvejen spiller et
instrument, men det virker ikke til, at det skulle være en forhindring. Så alt i alt er vi kommet godt fra start.

Hjemkundskab – HG
Så er vi kommet godt i gang med det andet hold i køkkenet. Der arbejdes med forskellige teknikker
indenfor bagning, stegning og kogning. Mange er ikke så vant til at begå sig i et køkken, så der arbejdes
sideløbende med hygiejne, anvendelse af redskaber og hvordan der omregnes i opskrifter.
God weekend – M.v.h. Hanne

