
 

Ugebrev            28. august 2015 

OBS-OBS-OBS   
Der er fortsat lus. Husk at tjekke jeres børn. 

 

OBS: Grøntsager – frugt og blomster mandag – på forhånd tak  
Kære forældre 

Klasserne vil forberede forskellige ting til HØSTFESTEN, og i den forbindelse vil vi bede om, 

at der kommer en lille donation fra forældrene i form af grøntsager, frugt og blomster. 

Tingene bedes sendt med i skole mandag morgen, for at vi kan nå at forarbejde/arrangere 

det hele. 

Mange hilsner fra lærerne. 

Velkommen til høstfest tirsdag d. 1. september kl. 17. – ca. 19.30 
… hvor elever, lærere, forældre, bedsteforældre og venner af skolen fejrer, at ”høsten er i 
hus”.  
Traditionen tro beder vi om, at hver familie bidrager til HØSTBORDET, med en ret/salat eller 
andet svarende til ca. det antal personer, man kommer. 
Man bedes desuden medbringe tallerkner, bestik, glas og kaffekop samt drikkevarer (ikke 
alkohol). 
Der bliver lejlighed til en svingom, hvor elever fra 5./6. klasse fører an i indmarchen.  
 
Vi glæder os til festligt samvær med jer alle sammen.  
 
Mange hilsner fra lærerkollegiet. 

 
Ekstra arbejdsdage – ”Sensommersol”  
Bestyrelsen og lærerkollegiet indkalder hermed til et par arbejdseftermiddage, 
nemlig i dag, d. 28. august og fredag d. 4. september. Det er muligt at komme i gang 
udenfor allerede fra kl. 11 – og indenfor efter kl. 12.30. 
Meget blev nået på Sommersol-lørdagen, men der er stadig nogle opgaver, som det er vigtigt 
at få klaret inden efteråret sætter ind. 
Der er opgaver med pleje af de grønne arealer – opsætning af skur i haven – evt. opførelse af 
legehus - indvendige opgaver: bl.a. udskiftning af en vask – renovering af gang v./3/4 og 5./6. 



klasse – hovedrengøring af toiletter og omklædningsrum i salen - blot for at nævne nogle af 
tingene. Venligst tilmelding til Lars på 2070-9967 eller ved at besvare denne mail. 
 
På alles vegne og med venlig hilsen Lars og Vita 
 

OBS - OBS – OBS:  
Vedr. Fripladstilskud. 
Der er stadig forældre, der mangler at udfylde/aflevere 
fripladsansøgningen – deadline var i onsdags. 
 
 

 
 

Kære forældre i børnehaveklassen 
En dejlig uge går mod slutningen, vi har bundet høstkrans til salen og kranse til børnene. Der 
har været meget leg med korn og mel, men også sanglege og fortællinger om bonden liv og 
dyrenes færden, især musenes travlhed her i høsttiden. 
Til forældremødet i tirsdags blev der valgt to klasserepræsentanter Camilla - mor til Hector 
og Gitte - mor til Lui. Tak til jer. 
Børnene ser frem til høstfesten, tirsdag d. 1 sept. kl. 17.00 i salen. I bedes bringe en ret til 
fællesbordet svarende til det antal personer i kommer og have jeres eget service med. Dagen 
efter holder vi en lille fest i klassen med et helt særligt eventyr og afslutter dermed høsttiden, 
hvorefter vi tager fat på og arbejder os ind i Michaelstiden, mere om det i næste ugebrev. 
 
Venlig hilsen Helene 
 
 

1. - 2. klasse 
Så er vi godt i gang med fløjterne, det er en smule svært at få fingrene til at dække hullerne, 
men vi skal nok få det lært. I håndarbejde har vi fået strikkepinde, og farverne spiller 
sammen på vores malerier. I hovedfag har vi også i denne uge formtegning og bogstaver, i 
næste uge begynder vi på en regneperiode. 
Med denne fredagsavis medfølger en rengøringsliste, børnene vil på skift få en 
rengøringsnøgle med hjem. Er I forhindret kan I bytte indbyrdes eller melde afbud til mig. 
Husk der er Høstfest på tirsdag, 1. september kl. 17.00 og 
forældremøde onsdag, d. 23. september kl. 19.00. 
 
Venlig hilsen Kirsten Svendsen 
 
 

Kære forældre i 3./4.kl. 
Børnene har i denne uge lavet flere øvelser med kroppen for at bedømme vægtforhold. Når vi 
står oprejst, er vi selv en slags vægt, der kan vurdere tingenes tyngde. Det danner grundlaget 
for oplevelsen af en vægts bevægelse, og er væsentlige forberedelser til undervisningen i 
vægtmålinger.  
I første omgang drejer det sig ikke om at komme til tingenes konkrete vægt i gram, men om 
at afgøre, hvad der er lettest, hvad der er tungest, en blyant eller et viskelæder. En lang 
række øvelser må børnene nu igennem, hvor de lærer at vurdere tingenes vægt i forhold til 



hinanden. I næste uge går vi i gang med at lave en vægt med vægtskåle. Jeg vil derfor bede 
alle børn om at medbringe en træbøjle og en kokosnød, som vi skal bruge til vægten. 
En stor tak til Kadima`s forældre for de fine naturbilleder, der nu pynter i klassen. 
Husk høstfeste i næste uge.  
NB: Der er stadig lus i klassen. Husk at tjekke børnene.  
  
God weekend Marit 
 
 

 
Kære 5.-6. klasse 
Med denne uge slutter denne del af botanikperioden. Vi har set hvor forskelligt planter 
opfører sig med hensyn til at lave en rod, blade og blomster. Især har vi set på, hvor og 
hvordan de gemmer den kraft, de har fået fra solen. De gemmer den som sukker, ved vi nu og 
på den måde også, at når vi længes efter sukker, er det egentlig lys vi længes efter, og det er 
jo nok værd at tænke på, når man roder rund i skufferne for at se OM der ikke skulle være et 
eller andet. 
Så har vi mødt planter, som i større eller mindre grad slet ikke er i stand til at lave hverken 
rod eller blomst: Svampe og tang for eks. Nu forlader vi så emnet. Til foråret dukker det op 
igen, og vi vil møde planter med helt andre egenskaber. 
Forældremødet nærmer sig så småt. Den 15. september kl.17.00! Vær opmærksom på 
klokkeslettet. Fyraftensmøde! 
Rengøringslisten, som I alle helt sikkert sukker efter, medsendes. 
Indtil det er kommet rigtig i rytme, beder jeg jer hjælpe med, at de forskellige lektier huskes. 
 
Venlig hilsen Lisbet 
 
 

Kære forældre i 7/8 klasse 
Høstfesten er i år den 1. september kl 17 – ca. 19. Det bliver som sædvanligt en herlig fest, 
hvor alle tager mad med til det fælles madbord, og hvor vi danser noget folkedans i 
fællesskab. Alle er velkomne, tag bare familie, naboer og andre med. 
Vi har nu rundet geografi af i denne omgang. Vi har set på forskellige små bidder af det 
enorme kontinent og ikke mindst på den europæiske indflydelse, der jo ikke just har gjort det 
lettere for afrikanerne. Fra på mandag underviser Lone klassen i hovedfag. Det bliver i faget 
matematik. 
Sløjdholdet nedlagde i onsdags et lille legehus, der ikke længere var sikkert at lege i og på. 
Meningen er, at vi skal arbejde på et nyt – forhåbentlig kommer forældre i gang med det på 
forældrearbejdsfredagene, og så gør vi det færdigt.  
Vi har det første forældremøde onsdag den 9. september kl 17 – 19. Her skal vi tale om året 
og dets udfordringer. Vi skal også drøfte årets klasserejse og tage nogle beslutninger om 
denne. Jeg håber at se jer alle sammen. 
 
Med venlig hilsen – Hans Peter Rasmussen 
 
 
 
 
 



Kære 9./10. klasse. 
Tak for et godt forældremøde og det store fremmøde.  
Nu er vi færdige med den første hovedfagsperiode, geografi. Alle landene er blevet 
gennemgået og meget ny viden er blevet videregivet: Interessant historie, kolonimagter, 
tigerøkonomi, fattigdom, industri og levevilkår. 
Næste uge starter klassen med poetik. Jeg vil desuden minde om høstfesten, hvor der skal 
spises, hygges, snakkes og danses. Eleverne bedes medbringe grøntsager til høstsuppen 
tirsdag morgen og husk mad til den fælles buffet. Vi vil gerne hvis man selv medbringer 
tallerkner og bestik. 
 
 
Med venlig hilsen Lone Yde Jensen 
 
 

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   1. september Høstfest kl. 17:00 til ca. 19:30 
Tirsdag   8. september Forældremøde i 3./4. kl.  
Tirsdag 15. september Forældremøde i 5./6. kl. – kl. 17:00 
Onsdag    9. september Forældremøde i 7./8. kl. – kl. 17-19 
Onsdag 23. september Forældremøde i 1./2 . kl. – kl. 19:00  

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

