Uge 12 ₪ ₪ ₪ 2018

Nyt fra matematikundervisning i 7./8. klasse
De sidste par uger har vi i klassen haft et geometriforløb med fokus på formler og beregning af
areal og rumfang.
Som introduktion har vi arbejdet med og snakket om formler i matematikken helt generelt. Vi
har snakket om hvordan man forstår en formel, hvordan man bruger en formel og hvordan man
opstiller man en formel.
I dette forløb har eleverne lært om begreberne, areal, omkreds, rumfang og overfladeareal. De
har arbejdet med og regnet på former, som rektangler, trekanter, cirkler samt kubiske former
som kasser, prismer og cylindre. De har blandt andet også undersøgt hvilken form, hvormed
forholdet mellem areal og omkreds er størst. Vi slutter hoveddelen af forløbet af med at kigge på
kugler.
I arbejdet med de geometriske former har eleverne også fået genopfrisket enhederne for fladeog rummål, og omregning af disse.

Første uge efter påske samler vi op på hvad de har lært. Både ved at snakke om formler igen nu
med det perspektiv, at de har arbejdet med en masse formler i geometri, samt ved at eleverne
individuelt vælger et eller to områder, de gerne vil arbejde lidt mere med.
Derefter starter vi et nyt forløb med funktioner og lineære sammenhænge samt
koordinatsystemet.
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Arbejdslørdag
Tak til de mange forældre der mødte op til vores arbejdslørdag. Det var dejligt at se hvor mange
der havde taget deres børn med. Det er jo noget af ideen med disse lørdage at jeres børn oplever
at det er rart at være med til at skolen lige får et løft med maling, hylder eller ekstra rengøring.
Vi fik også ryddet op udenfor, lavet kasser til bordtennisbat og meget mere, men vores
klatrevæg må lige vente til frosten er af jorden. Vi har aftalt at mødes igen omkring d. 14.04.
Desværre fik vi lige et lille hængeparti, og jeg må nok indrømme at jeg ikke var opmærksom at vi
skulle rydde op efter børnene i de klasser de legede i, det var særlig slemt i bh. klassen, det må
vi kunne gøre bedre til næste år.
Når vi har disse lørdage og også bruger første uge i sommerferien, er det for at vi kan mødes
sammen om en praktisk opgave som er til gavn for børnene, nemlig vedligehold af deres skole.
Vi oplever en glæde ved at være sammen, en glæde som viser at vores skole er noget særligt, en
glæde ved at gøre skolen smuk, så børnene oplever at det betyder noget, og at det gør en forskel.
Jeg deltager næsten altid i disse dage sammen med den lille gruppe som står for planlægningen
af ”vedligehold af skolen”. Udover mig er Louise (mor til børn i 2. kl.), Aleksander (far til børn i
2. kl og børnehaven) samt Palle Pedel.
Vi prøver at finde de vigtigste opgaver og forberede så godt som muligt, og vi prøver at vægte
aktiviteter til glæde for børnene.
På selve arbejdsdagen behøver vi ikke at overanstrenge os, og der er tid til snak ind imellem, vi
spiser også medbragt mad sammen.
Det er vigtigt at man tilmelder sig via den doodle-liste som bliver sendt til alle forældre via mail
og sms. Derudover er der også en liste som hænger i gangen på skolen hvorpå der står de
enkelte opgaver som man så kan skrive sig på.
Bliver man syg eller forhindret i at komme, så sender man en sms til Palle på 30126036.
Hvis man ikke lige kan komme den dag der er arbejdslørdag, kan man ringe til Palle mandag til
onsdag mellem kl. 8 og 14 og få en selvstændig opgave.
Nogle forældre vælger at betale sig fra opgaverne ved at betale 500 kr. til skoleforeningens
konto: 8401-1009358.
De penge der derved kommer ind, kan bruges til opgaver som vi får udefrakommende
håndværkere til at udføre.
Vi ønsker ikke at bruge tid på holde øje med hvem der kommer til arbejdsdagene, vi ønsker
derimod at forældrene selv tager beslutning om hvad de foretrækker at gøre.
Vi har mange ønsker om forbedringer, især har vi ønsker om udendørs legemuligheder. Disse
har Palle sjældent tid til at løse, så derfor er vi afhængige af forældrenes indsats.
Det er i sidste instans noget vi gør for vores børn, vi ønsker en skole med rige muligheder for
udendørsaktiviteter, en smuk skole både inde og ude, for som vi gerne siger: “Barndommen
genudsendes ikke”.
Vi glæder os til næste forældreindsats i forbindelse med arbejdsdagene i 1. uge af sommerferien,
(uge 26) og kan man ikke komme der, en dag eller to, er der muligheder for opgaver fra Palle.
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Denne tradition med forældrearbejde har altid været på skolen, ligesom på alle andre friskoler
med tilskud fra staten, fordi vi ønsker at vores skole skal være et godt sted at være.
Så igen en stor tak til alle!
v.h.
Lis Rasmussen
Skoleformand

Påskeferie
Mandag d. 26. marts til mandag d. 2. april begge dage inkl. holder skolen påskeferie.
SFO er lukket i den samme periode.

Nyt fra børnehaveklassen
Vi i børnehaveklassen havde en fantastisk fastelavnsfest sammen med Alfehaven alle var så fint
klædt ud og vi legede på kryds og tværs og alle opgaverne skulle prøves.
Vi var også tilskuere til skolens slå katten af tønden og hold nu op det var sejt at se de store
drenge slå med deres mange kræfter.
Vi har pustet og malet æg/ klippet og klistret kylling samt sået karse og de fleste af os kom og
hyggede til forårsbasaren.
Vi maler/tegner og leger og nyder eventyr som vi nogle gange overfører i vores leg.
Der bliver talt meget om at man ikke skal være så sart og nogle gange må man sige skidt pyt og
lukke sine ører samt kigge på sig selv med hvordan man er over for andre.
God påske.
Kh Lise

Påskebasar
Kære forældre
Tusind tak – for en fantastisk dejlig påskebasar.
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Det er jo en fornøjelse at mødes i pyntede lokaler, der summer af liv og aktivitet. Enten det er i
fiskedam, påskeværksted, salgsboden eller i Alfehavens hyggelige cafe med de overdådige kager
mm.
Alle steder fulde af aktivitet og engagement.
Vi håber også, at alle nød elevernes optræden i salen. “Halleluja” bliver vist aldrig den sammen
igen efter elevernes smukke fremførelse (!) og hvem ve’ ... måske vi på et senere tidspunkt får at
høre, hvordan det går mellem “den unge konge” og “den liden Karen” ... med body-percussion og
dansetrin ...
Fremtidige arrangementer må vist opdeles, så vi alle kan få plads i salen. Det arbejder vi på!
Sluttelig stor tak til basargruppen for den koordinerende indsats. Samt for oprydningen, som
betyder at elever og lærere mødes mandag og begynder skoledagen som vanligt.
God påske ønskes fra kollegiet.

Nye elever
3. klasse siger velkommen til Jonathan som er startet i klassen i mandags og 9. april siger 1.
klasse velkommen til Noah.
Vi håber alle tager godt imod dem og deres forældre.
Bh
Nikolaj og Anna

Meget godt i vente …
I den nære fremtid venter der os:
●
●

tirsdag d. 3. april – Påskefest, skoledagen slutter kl. 13:15
fredag d. 27. april – Store Bededag (SFO og skole lukket)
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