
 
 

Ugebrev            31. marts 2017 

 

KALENDER 

Fredag     5. april Kl. 11.00 Smedecenteret 
Torsdag  27. april Kl. 17:00 Skuespil 
Torsdag   27. april Årlig generalforsamling kl. 19.00  
 
 
 
Til alle - Skolernes Sangdag 
Fredag d. 7. april fejrer vi påske i skoletiden. Morgensang bliver udvidet med fortælling den 
dag, og derefter er eleverne i klassen indtil kl. ca. 10.30, hvor vi i samlet flok går over til 
Smedecenteret for at synge for de ældre der. 
Det har igennem flere år været en tradition, at vi gør dette hvert år fredag op til påske, og 
eleverne har således igennem de seneste uger indøvet et fint repertoire af forskellige sange. 
Vores lille ”koncert” er kl. 11 derovre. 
 
Venlig hilsen Vita 

 
Vi har fået lov til at annoncere lidt endnu, så det kan stadig nås at bestille billetter 
til: 
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 

 
Kære forældre i BH-kl./1. kl. 

Vi fortsætter med regning og engelsk frem til påskeferien. I næste uge vil vi bruge ekstra tid 
på håndarbejde, da vi har nogle ting, der skal være færdige til påske. Ugen er gået godt og vi 
er endelig fuldtallige igen. 
HUSK: ud-pustede æg og 60, kr. til teateret, det er på tirsdag vi skal se Karius og Baktus 
 
Med venlig hilsen Helene 
 
 

Kære forældre i 2./3. kl.  
Så er vi kommet i gang med en danskperiode. Vi er kommet i gang med historien og Kain og 
Abel. En historie som ender meget dramatisk og sørgeligt. Det er en fortælling som giver 
anledning til at snakke om blandt andet misundelse og hævn. To negative følelser som, 
desværre ofte kan styre folks handlinger, det gælder både voksne og børn. Ellers læser vi, 
skriver, tegner, staver og mange andre ting. Det går efterhånden godt med vores nye melodi 
på fløjten. Man kan sagtens lære en ny melodi, men den store kunst er at spille sammen og 
lytte til andre end sig selv. Det falder ikke lige let for alle.  
Vi har øvet vores sangprogram, som vi skal optræde med næste fredag, hvor vi afholder 
skolerne sangdag. Næste uge vil det daglige program nok også bære præg af, at påsken 
nærmer sig. Men nu må vi se, hvad der sker. 
Ellers skal jeg nævne for de, som har bestil biletter til Musikkens hus, at skolen bestiller 
samlet, og derfor ved jeg ikke præcist hvornår billetterne kommer, men i får besked hurtigst 
muligt. 
Det er alt for denne gang. Jeg ønsker alle en forhåbentlig solrig weekend. 
 
Med venlig hilsen Lone Yde Jensen. 
 
PS. Det kan se ud til at det kan være svært for nogle at nå rengøring i klassen i løbet af 
weekenden, derfor vil jeg bare sige at det er ok at vente til mandag eller tirsdag. Bare det 
bliver gjort. Det er lidt træls når gulvet ikke bliver vasket og fladerne ikke bliver tørt af. Hvis 
man har mistet listen kan I sagtens få en ny hos mig. 
 
Med venlig hilsen Lone Yde Jensen 
 
 

Kære forældre og elever i 4./5. klasse 
Så fik vi violinerne med hjem. Det var en fin overrækkelsesstund, og vi glæder os meget til 
rigtig at komme i gang med hele processen. Dog med en enkelt, lille stopbold: I kommende 
uge er jeg væk på onsdag. Derfor har begge violinhold musik på tirsdag, og hele klassen har 
så fri i musiktimen onsdag. 
 
Med venlig hilsen – Hans Peter Rasmussen 
 
 

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


Kære forældre og elever i 8./9. klasse  

Vi arbejder fortsat med skuespillet. Vi glæder os til 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. 
I ugen efter påskeferien har klassen Per Henrik Jensen i hovedfag, da jeg selv i den uge er i 
Tyskland. 
 
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/

