
 
 

Ugebrev            24. marts 2017 

 

KALENDER 

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

 

 
Den Røde Hue 
8/9 klasse glæder sig til at opføre skuespillet Den Røde Hue. Men – 
På grund af sygdomme har vi været nødsaget til at udsætte forestillingen. 
Den vil blive torsdag den 27. april kl. 9:00 og kl. 17:00. 
 
Med venlig hilsen – Hans Peter Rasmussen 
 

 

Familiekoncert i Symfonien 
Det er ved at være sidste udkald for at købe billetter til familiekoncerten d. 10. juni igennem 
skolen, da Symfonien har brug for at vide, hvor mange af de 50 reserverede billetter, de selv 
skal stå for at sælge. Prisen gennem skolen er 50 kr. pr. pers. Kontakt kontoret 98157444 
 

HISTORIEN OM MOZART Vi voksne har så tit hørt om vidunderbarnet, der kunne komponere 

som femårig, set filmen Amadeus og mange andre ting om den måske mest kendte komponist til dato. Men 
er Mozart noget for børn? Måske når man finder ud af, at det faktisk er ham, der har skrevet musikken til 
den ABC-sang, man synger i skolen? Eller er det allerbedst, når Aalborg Symfoniorkester tager os alle 
sammen med på Mozarts rejse til Prag? Gør jer rejseklar og tag familien med tilbage til 1700-tallet, når vi 
fortæller historien om Mozart på en måde, I helt sikkert ikke har hørt før.  

 
Link til Symfoniens hjemmeside : 

http://www.aalborgsymfoni.dk/Koncerter/HISTORIEN-OM-MOZART,10-06-2017 

http://www.aalborgsymfoni.dk/Koncerter/HISTORIEN-OM-MOZART,10-06-2017


Kære forældre i BH-kl./1. kl. 

Vi har i den forløbne uge beskæftiget os med regning, engelsk og håndarbejde. Vi er begyndt 
med påske forberedelserne  og holder en lille påskefest den sidste dag inden ferien. Hvert 
barn bedes medbringe 2 udpustede æg i den kommende uge. 
Tirsdag d. 4 april i skoletiden skal vi i teater, hvor vi skal se Karius og Baktus. Billetprisen er 
60 kr., som kan betales til Mille eller Helene, jeg har Mobile Pay så den mulighed er der også. 
God weekend til jer. 
 
Med venlig hilsen Helene 
 
 

Kære forældre i 2./3. kl.  
Så er solen kommet, forhåbentlig for at blive, hvilket gør det svært at sidde og arbejde med 
tørre tal. Men vi gør det! Tabeller bliver stadigvæk øvet og tallene bliver større og større, og 
nogle gange driller de også. Så er det måske godt at vi fra næste uge begynder på en ny 
periode: dansk. Og måske bliver der også blandet lidt påskepynt ind i det hele.  
Ellers vil jeg minde om arrangementet i musikkens hus, som I har kunnet læse om i 
ugebrevet. Det er sidste frist for tilmelding i den kommende uge. Pris er 50 kr. 
Det er alt for denne gang. Jeg ønsker alle en god weekend. 
 
Med venlig hilsen Lone Yde Jensen 
 
 

Kære forældre og elever i 4./5. klasse 
Børnene har gennem de seneste uger fået et større kendskab til Danmark. De har hørt om 
Heden, klitter, Vadehavet, Himmerland, Roldskov, Vendsyssel, fjorde, åer, Storebælt, 
Lillebælt, Jylland, Sjælland, Fyn, Langeland, Læsø, Lolland, Aalborg, Skagen, København, 
Ribe, danske borge, slotte og herregårde og meget mere. 
I næste uge går vi i gang med en ny periode, som jeg har valgt at kalde skrive værksted. Det 
vil sige, at vi skal skrive løs og stifte bekendtskab med forskellige genrer. 
Hvordan skriver man et digt eller en novelle? Og hvor får man sine ideer fra? På skrive- 
værkstedet skriver vi små tekster inspireret af billeder. Vi taler om inspiration, om fantasi og 
om virkelighed.  
I fællesskabet skal vi lege med sproget, skrive små tekster og læse højt for hinanden. Børnene 
får mulighed for at lege med ordene, skabe og udvikle deres historie. Der vil være fokus på 
inspiration, tip og tricks til at skrive gode og spænende historier.  
PS. 
Jeg vil gerne gøre opmærksom på at der på søndag den 26. marts er et spændende 
arrangement hos Finn og Katrine i Hammer Bakker. Det er en tur i Hammer Bakker sammen 
med en naturvejleder. Det er meget aktuelt, nu hvor vi lige har arbejdet med Aalborg og 
Danmark. 
 
 
Med venlig hilsen Marit 
 
 

 
 



Kære forældre og elever i 4./5. klasse 
I kommende uge har alle eleverne violin/musik både tirsdag og onsdag. Jeg har desværre fået 
en forkert leverance til violinerne, men jeg glæder mig så meget til at få det hele i orden. De 
kontrakter, jeg har fortalt om, kommer ud, når instrumenterne er klar. 
 
Med venlig hilsen – Hans Peter Rasmussen 
 
 
 

Kære forældre og elever i 6./7. klasse 
I hovedfag arbejder vi stadigvæk med menneskets organer, her til sidst 
forplantningsorganerne. Og vi snakker en del og spørger, som I jo har opdaget, om hvordan 
det er at være teenager. At stå midt i alle de forandringer og forvandlinger. Nogle gange 
forvilder vi os lidt, eller kan ikke helt nærme os og finde ord, men ind imellem er der en eller 
anden, som kommer med en bemærkning, som rammer lige ned. Og så er alt jo herligt. 
En plan over skole/hjem samtaler er virkelig snart på vej, og oveni alle de andre ting I skal, 
vil jeg minde om, at alle elever, som skal med på lejrtur, skal have gyldigt pas og blåt 
sygesikringsbevis. 
  
Venlig hilsen Lisbet 
 

Kære forældre og elever i 8./9. klasse  

Vi arbejder fortsat med skuespillet. Men på grund af mange forskellige benspænd har vi valgt 
at udsætte forestillingsdagen til den 27. april. Der skal dog stadig øves indædt, også hjemme.  
Alle oplysninger vedrørende intro-ugen uge 14 er nu uddelt, og det skulle være i orden.  
Fredag inden påskeferien er klassen ikke på Intro, og derfor kan de alle være med den dag til 
både Skolernes Sangdag og vores påskefest. 
Hvordan timer ligger efter påskeferien, vil blive beskrevet i næste ugebrev. 
 
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/

