Friskolens nyhedsbrev Marts
Eleverne i 0.-4. klasse holder vejret til fortælling for tiden. De hører om Robinson Crusoe
- en klassiker og en fantastisk fortælling om at gå sine egne veje, forfølge eventyret,
holde ud og klare den. Åh, den er spændende. De ældste hører fortællinger fra vores
nyere danske historie. Der er sørme også nogle drabelige historier indimellem.
Linjefaget 'Din krop-et sundt liv' forbereder afslutningen på et spændende forløb. Der
er blevet lavet humus og andre 'sære retter', eleverne har talt kalorier og de har prøvet
smagsløgene af. På fredag skal holdet til Videbæk Motionscenter og trampe i pedalerne.
Hvor langt skal man mon cykle for at forbrænde en chokoladebar, en cola, en gulerod.. ?
Samtidigt er holdet ved at forberede en festmiddag, hvor holdets forældre inviteres til
en 3 retters sund og festlig menu. Om kalorietallet holder vides ikke helt. Men det er jo
også fredag ... så ;-D Eleverne siger de også tager opvasken ;-D Separat invitation er
sendt ud.
På lørdag mødes linjefag/E-sport i Skjern til afslutning på deres undervisningsforløb.
Eleverne arbejder med koncentration, adfærd og holdning til sporten. Senere på
eftermiddagen inviteres holdets forældre til info om undervisningen. Og hvem ved måske en mini-turnering? Separat mail er sendt ud.

Gymnastikopvisning lørdag d. 24. marts i Kuben(formiddag). Thue arbejder på højtryk
på en sjov og lærerig mini-opvisning for hele friskolen. Niveauet tilpasses, så alle kan
være med - både den erfarne springer/gymnast - også de elever, der ikke har prøvet
dette før. Det bliver megasjovt. Vi regner med, at alle elever kommer. Send venligst
besked ved eventuelt afbud. Senest med udgangen af næste uge. 0.-2. klasse skal de
næste tre fredage have Thue til idræt. Det bliver sejt at få givet den ekstra meget gas i
trampolinerne... så...husk idrætstøj uden lynlåse/nitter og lign.

Åben Morgensang flyttes fra nu i morgen til onsdag i næste uge: 14. marts kl. 8.00-9.00.
Pernille og Ida vælger sangene. 0.-1. klasse er klar med nyt musiknummer. 3.-4 klasse
fortæller 'snore-historier' og 7. klasse læser og fortæller om nogle af de
forskellige digte, de har skrevet i dansk. Kig forbi til en hyggelig stund. Der er kaffe på
kanden. Vel mødt. Vi glæder os til at se jer.
I næste uge er 8. klasse ude og besøge ungdomsuddannelserne. 7. klasse har
almindeligt skema denne uge. I dansk introduceres eleverne til nogle af de forskellige
skrivemodeller/genre inden for journalistik og nyhedsmedier. Det falder jo i rigtig god
tråd med den spændende DR Midtvest-workshop, som 7.-8. klasse deltog i for en
måneds tid siden. Senere på foråret dykker eleverne i 5.-7. længere ned i stoffet, når de
har 'nyheds-/avisuge'. Her skal der produceres nyhedshistorier, reportager, læserbreve,
anmeldelser osv ... naturligvis i det rigtige layout.
Rigtig god uge - og god vind til alle de elever, der i denne og de næste uger skal på
gulvet med forskellige gymnastikhold.
Der er opdaterede gallerier på vores hjemmeside med billeder fra blandt andet
fastelavnsfesten.
Rigtig god uge,
Mange hilsner fra Maibritt

