Månedsbrevet – februar
Ledelsen
Kære forældre
Så er februar snart forbi, og endnu en måned er passeret med stor fart. Vi har været så heldige, at vi i
denne skrivende stund har fået lov at opleve skoleårets første sne, og der er ingen tvivl om, at børnene har
nydt det i fulde drag. Traditionen tro er der, når den første sne falder, sneboller og varm kakao, og det var
der selvfølgelig også i dag. Vi håber, at sneen kan få lov at ligge et par dage, da sneen og solen giver ny
energi til alle både små og store😊.
Februar måned har budt på børnenes vinterferie, og jeg håber, I har haft lidt tid til at nyde nogle stunder
uden stress og jag. Derudover er fastelavnstønderne slået ned, og der er kåret både dronninger, konger og
Limbovindere samt delt mange præmier ud for bl.a. den sjoveste, den statslige, den sødeste, den uhyggeligste osv.
Anne-Sofie er begyndt igen efter barsel, og vi nyder alle, at hun igen er i ”huset”😊.
Agnethe er ansat som vikar i børnehaven til og med juli. Hun har været vikar både i skolen og børnehaven i
en periode, så hun er ikke et nyt ansigt. Denne opnormering skyldes, at der er tilgang af nye børn henover
foråret og frem til sommer, - vi har i øjeblikket 33 børn i børnehaven.
Næste måned byder på en stor fælles oplevelse d. 24. marts, hvor både skolen og børnehaven skal på tur.
Dette er som optakt til de kommende emneuger, hvor der skal arbejdes med stenalderen. Vi glæder os alle
til at hoppe i busserne og køre meget langt væk.
God weekend og marts måned til alle
Helle

Vandpytten
Børnehaven
Så lakker februar måned mod enden, og vinteren er ved at være forbi i hvert fald ifølge kalenderen. Vi har
godt nok ikke set så meget til vintervejret, men derimod har vi fået masser af vand, hvilket har givet børnene nogle fantastiske muligheder for at hoppe i vandpytter og lege med mudder og vand.
Der er begyndt to nye børn i Vandpytten denne måned. Felix er begyndt hos myrerne, og Viktor er begyndt
hos Mariehønsene. Velkommen til begge drenge og deres familier.
Nora, Anna Sofia og Pil har fået deres prikker og er blevet Mariehøns. De er faldet godt til hos Mariehønsene.

Mariehønsene er blevet delt i tre spisegrupper: Mariehøns 1, Mariehøns 2 og Mariehøns 3. Dette er for at
få tid til fordybelse og samtale i spisesituationen. Alle er ved at have vænnet sig til den nye opdeling, og det
fungerer godt med spisegrupperne.
Den 2. marts begynder tre nye børn hos myrerne, og i den forbindelse vil myrerne ligeledes blive delt i to
spisegrupper, dette også for at skabe tid til fordybelse og give ro og tryghed ved at sidde i en lille gruppe og
spise sammen.
Mariehønsene har haft to fødselsdage at fejre. Først var de inviteret hjem til Rebekka der blev 4 år, og et
par dage efter holdt de fødselsdag for Milana, der blev 5 år i børnehaven. Myrerne har været hjemme hos
Nora og har fejret hendes 4-års fødselsdag.
Vi har indtil vinterferien fortsat haft fokus på motorik og leg i gymnastiksalen. Derudover har både Mariehøns og Myrer været i biografen og set gode film.
Spirerne har været en tur på Lemvig Ungdomsgård, hvor de fik brugt hele kroppen, da de klatrede på klatrevæggen. De var så seje og tydeligt stolte over, at de klarede at klatre op ad væggen.
Ellers er resten af februar blevet brugt på at synge fastelavnssange og lave fastelavnspynt. Mariehønsene
har lavet gipsmasker, og myrerne har klippet pynt ud til deres fastelavnsris.
Den 24. februar havde vi et brag af en fastelavnsfest i børnehaven, hvor der bl.a. blev danset, sunget og
spist fastelavnsboller. Alle, både voksne og børn, var klædt ud. Der var bl.a. prinsesser, dinosaurer/drager,
skeletter, feer, fodboldfans og fodbolde, zombier, mariehøns, tigre, humlebier, superhelte, cowboys, heste
og indianer. De tre malede tønder fik nogle ordentlige slag, indtil de til sidst måtte give op og frigive juice,
slik og serpentiner, som var gemt indeni tønderne. Det var en rigtig hyggelig dag, hvor alle var i godt humør
og stolte over deres udklædninger, som de gerne viste frem.
SFO
Så gik februar måned også med hastige skridt og sikke da noget blæsende, koldt og vådt vejr.
Det har givet anledning til en masse aktiviteter nede i gymnastiksalen. Det er så dejligt at se, hvor meget krudt
de kan bruge ved at spille dødbold. Glæden i deres øjne, og så er de helt fair i forhold til alle spillereglerne.
Så er der blevet lavet lidt i træværkstedet, hvor især nogle af drengene nyder godt af at kunne få lavet sig nogle
sværd i forskellige afstøbninger og former.
I det kreative værksted er vi i fuld gang med at lave lidt forskelligt, som kan pynte rundt omkring. Blandt andet er
der blevet lavet 3 store SFO-bogstaver, som er blevet farvelagt, og lige nu hænger i SFO-lokalet. Så er der nogle,
som er ved at lave nogle hjerter og andet godt, som kan pynte rundt i lokalet. Det bliver så flot det hele.
Inde i det ene hjørne af SFO'en, er der nu blevet hængt en kridttavle op sammen med en masse bogstaver og
ugedage. Det er noget, som Mariehøns 3 bruger om formiddagen, men det fører også til nogle fantastiske lege i
SFO-tid. Der blevet tegnet på tavlen, snakket om bogstaver, og selvom de har fri fra skolen, så fortsætter skolen i
det hjørne.

Lillegruppen
Dansk – JD
Vi havde en rigtig dejlig fastelavnsfest i sidste uge med glade børn, som alle kom udklædte og deltog i alle
aktiviteter. Flot klaret!
Vi arbejder derudaf med læsning og bogstaver. Og vi er begyndt at kigge nærmere på navneord. Vi smager
på ordene… Hedder det en eller et HUS? Se det er jo ikke let for vestjyder som os. Men vi kan godt sammen
blive enige om, at HUSEN lyder underligt. De er så dygtige til at byde ind med deres viden om navneord.
Jane

Matematik – Nanna
Lillegruppen laver forsat en masse flotte mønstre. Eleverne arbejder med et kompendium og bruger også
centicubes og laver tegninger.

Engelsk – AØ
I engelsk er vi gået i gang med emnet ”Greetings”. Vi har øvet os i at hilse pænt på hinanden med Hello, Hi
og Hey. Derudover har vi arbejdet med at præsenterer os selv – vores navn, alder og hvor vi kommer fra.
Eleverne har lavet flotte portrætter, som de har præsenteret sig ud fra. Vi vil arbejde videre med emnet de
næste uger.

2. klasse (Mellemgruppen)
Dansk – AØ
Hvor er det skønt at være tilbage!
I perioden fra vinterferien og frem til vores emneuger, arbejder vi blandt andet med billedbøger, herunder
illustrationer og symbolik. I skrivende stund, er vi gået i dybden med ”Det er ikke min elg” en fantastisk billedbog af Oliver Jeffers. Sluttelig skal eleverne selv i gang med at skrive/ tegne en billedbog, ud fra de kriterier, som karakteriserer en billedbog.
Vi er også begyndt på Ida og Emil læsebogen, som også er elevernes læselektie den kommende tid.
Om onsdagen har vi motorik fra 13 – 14. Det er en dejlig time, hvor vi får pulsen op og rørt lattermusklerne.

3. klasse (Mellemgruppen)
Dansk – CJ
Vi har siden sidst lavet ”wc-rulle-figurer.” Det har vi i henhold til emnet eventyr. Børnene skulle selv vælge
en fantasi- eller eventyrskabning og lave den som en wc-rulle-figur.
I mandags skrev 3.klasse deres første diktat. Det gik rigtig godt.

Matematik – HH
Vi arbejder hårdt på grundprincipperne i matematikundervisningen. Vi knokler med addition, subtraktion
og decimaltal i forskellige ”udklædninger”. Vi har besøgt Ulla, lavet indkøbssedler, hvor børnene har fundet
ud af, at det ikke er ligegyldigt om tallene står under hinanden, det er ret vigtigt at enere, tiere, hundreder
og tusinder står på den rigtige plads, som et barn sagde, ”Det går jo helt galt det her😉”.
Alle har lavet deres eget matematikdomino, og disse er nu lamineret. Det har været fantastisk at følge deres arbejdsproces frem til et færdigt spil. De har været arbejdsomme og engageret. I næste uge skal spillene afprøves på gymnastiksalens gulv, og børnene er spændte på, om de nu er rigtige, selvom de er tjekket
mange gange.
God weekend.
Helle

TUK - AØ
Ugen efter vinterferien har eleverne hjulpet med at blive klar til fastelavn. Vi fik malet nogle flotte tønder,
lavet pynt til dem, og så nåede vi også lige at lave nogle seje masker. Her efter fastelavn, er vi startet op på
et emne om drager. Vi skal læse spændende historier, snakke om nordisk mytologi, lave nogle kreative opgaver og slutte af med en god film om drager.

Storegruppen
Dansk – CJ
Vi er påbegyndt ”Ugens professor, del 2”. Her arbejder børnene i grupper. De har nu fået stillet nogle krav
til deres ”Ugens professor”. De første professorer fremviser allerede fra uge 9, så vi glæder os.
Vi er begyndt på bogmaterialet ”Gyselige fortællinger.” Her får børnene virkelig et indblik i, hvordan man
skriver en god historie, og de har også været i gang med at skrive netop ud fra de genretræk, de har lært
om.

Matematik – Nanna
Storegruppen arbejder med sandsynlighed og statistik. Der bliver kastet en del terninger og noteret observationer. Ud fra det laver eleverne statistikker.

Engelsk – AH
De sidste opfindelser er nu blevet præsenteret og emnet afsluttet. Det har været sjovt at være i selskab
med Wallace & Gromit, og eleverne har været gode til at komme med kreative bud på nye og spændende
opfindelser, som klart ville være brugbare i fremtiden.
Vi har taget fat på vores nye emne om ”Clothes”, hvor vi skal læse, lytte, skrive, spille, tage billeder mv. Vi
arbejder med emnet i uge 9-11.

Tysk – AH
Vi er nu gået i gang med den tyske grammatik. Her læner vi os op af elevernes viden om sætningsanalyse og
grammatik, som de har arbejdet med i dansk. Vi er i skrivende stund gået i gang med den allerførste tyskoversættelse.

Juniorgruppen
Engelsk – AH
Vi skal i denne uge i gang med vores nye emne ”Pancake Day”. Emnet indebærer en udeskole, hvor vi
blandt andet skal gennemføre et traditionsrigt Pancake Race i anledningen af starten på fasten samt på
grund af den globale festdag ”Pancake Day”, som i år faldt tidligt, allerede den 25. februar. Vores udeskole
og afsluttende løb vil dermed blive lidt forsinket i forhold til Pancake Day og første finde sted i uge 11 i stedet.

Tysk – AH
I tysk har vi startet vores nye emne om ”2. Verdenskrig”. Efter projektopgaven vender vi snuden hjem til
vores egen egn for at arbejde med 2. Verdenskrig og forholdene her på Lemvigegnen. I den forbindelse vil
vi gennem udeskolen have fokus på Atlantvolden og bygningen af bunkers og dermed Regelbau. På udeskolen skal eleverne ud fra fortællinger hjembringe fotos, som de efterfølgende skal skrive tyske tekster til og
skabe en lille udstilling ud fra.

Naturfag – CJ
Vi arbejder med fortsat med lys, energi og øjet.

Vi har kigget på en model af øjet, og eleverne har fået set og beskrevet, hvordan øjet ser ud, og hvordan
det fungerer.
Men hvor kommer lyset fra? Det kommer fra solen. Hvad er solen? Det er vedvarende energi. Derfor har de
fået opgaven at beskrive, hvad solen består af, og hvilken proces der sker indeni Solen. Vi glæder os alle til
fremlæggelserne.

Seniorgruppen
Dansk – AH
I dansk er der blevet grinet godt i forbindelse med forfatterskabslæsningen af Jesper Wung Sung. Gruppen
har læst ”Lynkineser””, som er Jesper Wung Sungs erindringsbog, og som hele vejen igennem har humoren
som et litterært virkemiddel. Den er i dansk øjemed en fantastisk spændende bog, som nu lægger op til, at
eleverne selv skal skrive erindringer i prosa og lyrik og fremstille teksterne, som et samlet multimodalt produkt.
Vi skal også arbejde med en historisk roman af Jesper Wung Sung. Her tager vi fat på romanen ”Den sidste
henrettelse” i kommende uge. Denne vil også indebære en udeskole til Lemvig, hvor vi skal på en historisk
vandring, der kan lette forståelsen af romanen.

Engelsk – AH
Arbejdet med ”Crime fiction” er næsten overstået. Tilbage mangler bare en færdiglæsning samt skrivning af
et resume over ”The Hound of the Baskervilles”. I grammatikundervisningen er vi kommet godt i gang med
”Min læring”, som er et nyt elektronisk system, vi er i gang med at afprøve. Min læring, der leverer undervisning i funktionel grammatik, ligger på nettet og eleverne arbejder videre individuelt.

Tysk – AH
I tysk har vi fortsat fokus på mundtlighed. Nu er vi godt i gang med ”Deutschlandlabor”, hvor eleverne arbejder med opgaver til forskellige emner samt forbereder små fremlæggelser. De øger konstant deres
fremlæggelsestid, og det er ikke længere helt så ”farligt” at tale tysk. Fremlæggelserne vil blive udvidet med
samtaler ud fra spørgsmål.

Kulturfag – Nanna

Forløbet om Englandskrigene er midlertidigt sat på standby, da Thomas er på barsel. I stedet arbejder eleverne med nutidige strømninger såsom racisme, LBGTQ+, højreekstremisme mv.

Naturfag – CJ
Vi arbejder fortsat med ”drikkevand og fremtidens generationer”. Børnene har fået en opgave, hvor de skal
skrive, hvad vandets kredsløb er. Ydermere skal de bygge deres eget rensningsanlæg på teoretiske plan.
Vi har også været på Lemvig Rensningsanlæg for at få en gennemgang af, hvad et rensningsanlæg gør, og
hvilke processer det indebærer.

P-fag
Musik – AH
2. hold i musik p-fag er nu afsluttet… og det var en fest😊. Holdet spillede i mandags foran og sammen
med koret nummeret ”Party time”, som er en rap.
Hold tre skulle begynde i denne uge, men da vinteren langt om længe lod sig vise i form af snevejr blev musikundervisningen annulleret og erstattet med leg i sneen, boller og varm kakao.

