
 
 

Ugebrev            17. marts 2017 

 

KALENDER 

Torsdag  30. marts Kl. 17:00 Skuespil.  
Torsdag   27. april Årlig generalforsamling kl. 19.00  
 
 
 

 
 

 
Den Røde Hue 
 
Skuespillet Den røde hue opføres af 8/9 klasse torsdag den 30. marts 
klokken 17. Det varer vel 1½ time og er en stort anlagt forestilling med 
forskellige typer skuespil på én gang. Det handler om revolution, kager, 
taler, henrettelser, uretfærdigheder – og så selvfølgelig en rød hue. Alle er 
velkomne til at komme og se forestillingen. 
 
Med venlig hilsen – Hans Peter Rasmussen 
 

 
Kære forældre i Morgenfruen  
Børnehavens store børn (dvs. dem over 4 år) skal i teateret og se forestillingen "Karius og 
Baktus" sammen med BH-kl/1. kl, tirsdag d. 4/4 kl 11:00. Børnene i børnehaven skal møde 
ind senest kl 9. Vi er tilbage igen kl ca. 12:30 
Billetterne koster 60 kr. pr. barn. 
Pengene bedes indbetalt til Mille eller Helene, senest d. 28/3. 
Vi glæder os meget til den store oplevelse." 
 
Med venlig hilsen Mille Gunnergaard 
 



Kære forældre i 2./3. kl.  
Jeg har ikke så meget at sige denne gang. Vi fortsætter, med det vi er i gang med: Regning og 
læsning. Farverne bliver brugt flittigt og bivoks er kommet ”på mode igen”. Ellers forsøger vi 
at nyde det lune vejr – når det kigger forbi. 
Jeg ønsker alle en rigtig god weekend.  
 
Med venlig hilsen Lone Yde Jensen 
 
 

Kære forældre og elever i 4./5. klasse 
På tirsdag har hele klassen fri i musiktimen, da jeg er forhindret. På onsdag møder hele 
klassen til musik – og så skulle violinerne være helt klar til alle, der skal have. Det glæder vi 
os til. De kontrakter, jeg har fortalt om, kommer således ud nu. 
 
Med venlig hilsen – Hans Peter Rasmussen 
 
 

Kære forældre og elever i 6./7. klasse 
Efterhånden som vi kommer igennem de forskellige organer, fornemmer vi, hvordan de er 
forbundne med hinanden, og hvordan de alligevel har deres egenart. Hjertet, mærker vi, har 
sin helt egen plads, og vi forstår helt umiddelbart dets særlige tilknytning til individualiteten. 
Eleverne er åbne og lyttende, og der dukker også en del tanker og betragtninger op.  
Efterbearbejdningen af stoffet består af en del tekst, som eleverne ikke selv former, tegninger 
og flere betragtninger. 
Snart går vi over til de organer, der sker mest med i puberteten og puberteten i det hele 
taget. Og i forbindelse med det vil jeg meget gerne låne: Et foto af eleven 3-5 år gammelt og et 
foto af far og af mor begge fra pubertetsalderen. De skal medbringes i en kuvert (må ikke 
vises til andre), jeg kopierer dem og sender dem tilbage. Den hjælp vil jeg blive meget glad 
for. Senere kommer der, som varslet, andet I skal udsættes for. 
  
Venlig hilsen Lisbet 
 

Kære forældre og elever i 8./9. klasse  

Vi arbejder – med forskellige besværligheder undervejs – på skuespillet Den Røde Hue. 
Forestillingerne kommer til at ligge torsdag den 30. marts klokken 9 og klokken 17:00. Det er 
meget vigtigt, at der øves på rollerne hjemme – nogle gør det alene, andre skal gerne have 
hjælp. 
Alle oplysninger vedrørende intro-ugen uge 14 er nu uddelt, og det skulle være i orden. 
Tak for de gode forældre/lærer-samtaler, der har fundet sted. De resterende familier får 
invitationerne separat. 
Fredag inden påskeferien er klassen ikke på Intro, og derfor kan de alle være med den dag til 
både Skolernes Sangdag og vores påskefest. 
 
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: 
  
 
Mange hilsener Finn og Katrine      

http://www.ideonskovbutik.dk/

