
 

Ugebrev       6. november 2015 

Vores ”Åben Skole” og ”Åben Børnehave” arrangement i går var 
godt besøgt – skolen var pyntet og poleret – og fakler rundt 
omkring udenfor var med til at give en fin stemning. 

 
Kære forældre i børnehaveklassen 
De første par dage i ugen har vi lavet lanterner, som Trine Christensen færdig gør sammen 
med børnene de sidste dage i ugen. Som I ved, er lanternefesten udskudt en uge, men vil 
stadig finde sted på Egholm. Jeg ønsker god fornøjelse til børnene og Trine i disse dage. 
 
God weekend - hilsen Helene 

 
 
Kære 1. - 2. klasse 
Det vigtigste i denne uge er, at alle er klar over, at Lanternefesten er flyttet til d. 17. 
november, samme tid og sted. Alle elever har fået en indbydelse med hjem. Eleverne er i fuld 
gang med at lave lanterner og vi har genopfrisket sangene fra sidste år. En regneperiode er 
ved at være forbi, og vi skal atter i gang med bogstaverne og alfabetet. 
 
Venlig hilsen 
Kirsten Claire Elsborg Svendsen 

 
 
Kære 5.-6. klasse 
Den nye hovedfagsperiode skal jo leve lidt sammen med skuespiløvning, så der skulle lige 
tænkes lidt. Det er der blevet nu, og Grækenlandshæfterne er færdige, fyldt med godt 
arbejde, så det er nu Frihåndsgeometri vi er i gang med. Det er en fortsættelse af 
formtegning, som vi jo altid har haft, men også en forberedelse til “rigtig” Geometri, som 
klassen skal have efter jul. Det vil I snart komme til at høre mere om, for der skal anskaffes 
forskellige ting til dette.  
 
Venlig hilsen Lisbet 
 
 

 



Kære elever og forældre i 7/8 klasse 
I denne uge har 8. klasse været til uddannelsesmesse i Gigantium sammen med Vita. Det var 
vist en god oplevelse. Det store konfirmandhold var ikke i skole i går torsdag, men er klar 
igen i dag fredag. 
I dag afslutter vi perioden omkring kemi. Vi har beskæftiget os med at se på syrer og baser og 
blandinger, atomer og molekyler, kemi i vores mad, forbrænding, kemiens fædre og mødre: 
alkymisterne og de fire elementer og på drømmen om at fjerne al sygdom og død ved hjælp 
af Det Femte Element - Quintus Essentia, Kvintessensen, også kaldet De Vises Sten. 
I næste uge overtager Lone hovedfagsperioden og har tre uger med geometri. 
I nogle timer fortsætter vi med at øve vores lille optræden til basarlørdag.  
Vi gjorde grundigt rent i går på grund af ”Åben Skole”, og derfor er der i denne weekend ikke 
et rengøringshold. 
 
Med venlig hilsen – Hans Peter Rasmussen 
 
 
 

Kære elever og forældre i 7/8 klasse 
Vi skal have geometri de næste uger. Derfor, HUSK: PASSER, LINEAL, VINKELMÅLER!!! 
 
Med venlig hilsen Lone 
 
 

Kære 9./10. klasse 
I denne uge har vi afrundet perioden meteorologi. Der er – forhåbentlig – styr på alle de 
mærkelige tegn og streger, som vi bliver præsenteret for, når vi ser vejrudsigten. Isotermer, 
isobarer, cykloner orkaner, Beaufort skala – der er mange fagudtryk, som man skal holde styr 
på. I går havde skolen åben skole sammen med de andre skoler i Aalborg Kommune, og jeg vil 
bare fortælle, at landkortene gjorde stor lykke hos gæsterne.  
I næste uge begynder klassen en historieperiode. 
Jeg har sendt seddel med eleverne hjem. Det er tiderne på konsultationerne. Hvis tiderne 
ikke passer, kan man bytte, eller vi kan finde en ny tid. 
Rigtig god weekend til alle. 
 
Med venlig hilsen Lone 
 
 

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        
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KALENDER 

 
Lørdag 28. november Julebasar 
  


