
 

Ugebrev            20. marts 2015 

Kære BH/1. kl. 
I næste uge, onsdag den 25. marts skal vi sammen med de øvrige elever på skolen en tur i 

skøjtehallen. I den anledning vil jeg bede jer sende 30 kr. med jeres barn, og oplyse barnets 

skostørrelse. Fredag har vi påskefest både i klassen og i salen, indimellem det er vi til sangens dag, 

hvor vi alle skal synge på et plejehjem i nærheden. I næste uge vil det meste af tiden blive brugt på 

forberedelse af påskefesten/tiden 

 

Med venlig hilsen Helene 

 

Kære 2./3. kl. 
Vi har haft en dejlig uge og i dag var helt speciel, for vi oplevede, hvordan lyset opførte sig i 

forbindelse med solformørkelsen. 

Miriam havde en ”fredagskage” med – tak for det – og desuden er vi er gået i gang med en 

spændende bog, som bliver læst i middagspausen. 

Vi er jo midt i Skabelsen og skriver og maler flittigt. 

Der mangler penge (30 kr.) til skøjtehallen fra nogle enkelte elever. 

 

Venlig hilsen Vita 

 

 
Kære 4.-5. klasse 
Måske ved I allerede, at valget faldt på regning. Nærmere betegnet BRØKREGNING. Jeg ved ikke 

om det var ønsketænkning, men nogle havde fået den opfattelse, at det var vi helt og aldeles 

færdige med. De er jo altså lidt besværlige. Men nærmer os dem ufortrødent igen ved at dele dem 

op (forkorte) og sætte dem sammen (forlænge) og ved at slaveregne en masse plus og minus 

stykker. Snart truer også gange og – oh ve og skræk- division. Det har vi prøvet før, men alligevel 

spændende hvordan det går. 

Tusind tak for stor forbedring på gymnastiktøj området. 

Husk 6./7. klasses skuespil på tirsdag og skøjtehallen på onsdag. 

 

Venlig hilsen Lisbet 

 

 

Kære 6/7 klasse. 
Nu nærmer tiden sig. Premieren står for døren - men der er et stykke vej endnu. Vi mangler det 

sidste på kulisserne og kostumerne og de sidste aftaler om, hvem gør hvad. Men vi skal nok nå det. 

Det har været en lærerig proces for alle. Det er ikke altid let at være en del af et team – at være 



fælles om at løfte opgaverne, og tage ansvar for et fælles projekt. Men generelt vil jeg sige, at 

klassen har løftet opgaven på den flotteste måde. De har klaret det på mindre tid end man ellers 

ville have brugt på sådan et projekt. Men på den anden side er det vist godt, at vi nærmer os 

slutningen – det er svært at holde fokus og skal øve det samme igen og igen – det er kedeligt! Vi 

har øvet en gang, så må det være nok. Jeg håber vi når det, for vi skal jo også se, om vi kan opleve 

solformørkelsen i morgen – hvis det ikke regner.  

Som skrevet tidligere, har vi generalprøve tirsdag og premiere kl. 17.00 samme dag. Efter 

generalprøven har klassen fri men de skal så møde igen kl 16.00 for at blive klar til 

aftenforestillingen. 

Onsdag skal vi alle i skøjtehallen. Bussen henter os kl. 10.00, og vi er tilbage ca. kl. 12.30. Prisen 

er 30 kr. for det hele.  

 

Med venlig hilsen Lone Yde Jensen 

 

 

Kære forældre og elever i 6/7 klasse 
Så er rejsetiderne endelig kommet fra DSB efter en del frem og tilbage på grund af det med, at vi 

skal forbinde DSB’s rejse med de tyske Statsbaner. Vi tager af sted fra Aalborg Banegård den 7. 

maj klokken 11:18, og vi er hjemme igen den 12. maj klokken 19:52. 

Bemærk: Mødetidspunktet for alle på banegården er senest 10:53 – 25 minutter før afgang. 

Erfaringen har vist, at dette er nødvendigt. 

I vil snart få en pakkeliste over, hvad alle skal have med, må have med og må ikke have med. 

Ved forældremødet aftaler vi, hvordan vi forholder os til lommepengene. Budgettet, som jeg nu 

kan sætte nogen lunde op, kommer til jer som brev en af dagene sammen med pakkesedlen. 

Vær i øvrigt opmærksomme på, at alle bør have pas og det blå sygesikringskort med, bare for en 

sikkerheds skyld. 

På gensyn på forældremødet. 

 

Med venlig hilsen – Hans Peter Rasmussen 

 

 

Kære forældre og elever i 8/9 klasse 
I hovedfag har vi nu første del af det firedelte fag, der findes på alle steinerskolers læseplan: 

Æstetik. Vi har taget fat på Kunstbetragtningen, så alle får noget deraf, til næste år går faget videre 

og afsluttes (hvis alt går vel) med en uges ophold i København. 

I disse dage har UU-vejlederen Katrine afsluttet arbejdet med udskolingsprocessen for alle niende-

klasses-elever. Ligeledes er vi godt i gang med konsultationerne – der er dog nogle af forældrene, 

der endnu ikke har henvendt sig vedr. en dato. 

Efter påskeferien har klassen en biologiperiode med Lone. 

Vær i øvrigt opmærksomme på, at alle på rejsen den 26. bør have det blå sygesikringskort med, 

bare for en sikkerheds skyld. 

Forældremødet blev aflyst. Men et nyt er på trapperne. I får en seddel om datoen snarest. 

 

Med venlig hilsen – Hans Peter Rasmussen 

 

 

Ideon Skovbutik og Bageri 
Der udelukkende producerer og sælger økologiske og biodynamiske produkter kan tilbyde 
fragtfri levering af fuldkornsbrød, frugtpålæg, kager, kiks m.m. på skolen (den 1. fredag i hver 



måned). Vi beder om, at en evt. bestilling er os i hænde senest mandagen inden. Klik ind på 
hjemmeside www.ideonskovbutik.dk  - katalog kan downloades fra dette link: 
http://www.ideonskovbutik.dk/Varekatelog.html   
 
Mange hilsener Finn og Katrine 
 
                                                                      
                                                                 
 

 

KALENDER 

 

Tirsdag 24. marts Kl. 17:00 – Skuespil  
Onsdag 25. marts Skøjtehal (fra kl. 10 til ca. 12.30) 
Mandag  30. marts  Påskeferie 

http://www.ideonskovbutik.dk/
http://www.ideonskovbutik.dk/Varekatelog.html

