
 
 

Ugebrev                     5. maj 2017  

 

KALENDER 

Torsdag   11. maj Klaverkoncert (kl. 19) 
Lørdag  20. maj Majfest – kl. 10-13.(Skoledag) 
Lørdag   10. juni Familiekoncert i Symfonien 
Lørdag  17. juni  Sommersol-arbejdsweekend  
Søndag  18. juni  Sommersol-arbejdsweekend 
Onsdag  21. juni Sidste skoledag inden sommerferien 
Onsdag    9. aug. 1. skoledag efter sommerferien 
 
 

Til alle: Klaverkoncert - Torsdag d. 11. maj  

 
Hans Peter Rasmussen har velvilligt tilbudt at afholde en klaverkoncert på skolen for at rejse 
midler til en slags ”rejsefond” (i forhold til støtte til klasserejser).  
 
Hans Peter er konservatorieuddannet pianist og har tidligere afholdt koncerter – bl.a. her på 
skolen. 
 
Programmet er sammensat af værker af Niels W. Gade for at markere dennes 200 års 
fødselsdag. Det bliver uden tvivl en uforglemmelig oplevelse, og vi håber, at I har lyst til og 
mulighed for at bakke op om arrangementet. Der ydes gruppe/familie rabat  -- Tilmelding 
kan ske til kontoret. 9815 7444 eller pr. mail. Man er meget velkommen til at tage familie og 
venner med. 
 
(Se venligst mere i den vedhæftede folder) 
 
Vi serverer varme hveder og kaffe/te/saft i pausen. 
 
Venlig hilsen kollegiet 
 

 
 



 

Til alle: Majfest - Lørdag, den 20. maj kl. 10 til ca. 13. 
 
Lidt mere om denne ”lørdagsskoledag”:  
Vi begynder i salen med elevoptræden til omkring 10.45 – 11.00, hvorefter der vil blive 
arrangeret nogle aktiviteter udenfor.  Til frokost er der ”Ta’ selv bord” - hvortil vi gerne vil 
bede om, at alle bringer en ret svarende til ca. det antal personer, man kommer. 
(Husk tallerkner, bestik, glas og kopper til eget brug) 
 
Dans om majstang. 
 
6./7. klasse vil gerne stå for ansigtsmaling og salg af popcorn.  
 
Vi vil gerne spørge om 4./5. vil stå for vaffelbagning (med hjælp af forældre)? Vil klassereprs. 
lige give en melding til Marit eller kontoret ? 
 
Der er forslag om et lille loppemarked – er der nogen, som vil kunne gå ind i det? 
 
Mere i næste uge - Mange hilsner kollegiet 

 
 

Til alle: Årets Sommersol arbejdsweekend  

-er (som anført i skolekalenderen): Lørdag d. 17. og søndag d. 18. juni. 
Sæt endelig et stort kryds i kalenderen, da vi har brug for, at alle støtter godt op om dette 
vigtige arbejde. 
OBS: Tilmeldinger kommer ud omkring 1. juni. 
Venlig hilsen på vegne af bestyrelsen 
Vita Jessen 

 
Symfonien – Familiekoncert. 
Vi har nu opgjort antal bestilte billetter og vil kontakte Symfonien i næste uge for at få dem tilsendt. 
Billetterne vil blive sendt med børnene hjem i tasken. 
 
Venlig hilsen kontoret. 

 
Kære forældre i BH.-1. klasse 
Det er tydeligt at mærke på børnene, at de i sidste uge har haft en spændende og sjov undervisning. Tak til 
Birgitte, der var vikar. De første par dage i denne uge var børnene lidt rundt på gulvet, men roen er faldet 
på dem, og vi har fulgt vores skema nogenlunde. Stemningen er god og hyggelig. God weekend. 
 
Med venlig hilsen Helene 
 
 

Kære 2./3. klasse 
Nu er der gået endnu er uge, og solen er kommet frem. Vi r begyndt på en regneperiode, og nu skal 
tabellerne hentes frem fra dybet, og processerne skal genopfriskes. Desuden bliver tallene større og 
større. Ellers er klassen begyndt på projekt højbed. Det kræver megen jord, meget graven og i det hele 



taget stor fysisk aktivitet. Det passer rigtig godt til os, men de er også hårdt, så der bliver prustet og 
stønnet højlydt. 
Desuden vil jeg minde om majfesten, som nærmer sig hurtigt. Se tidspunkt andet sted i ugebrevet. 
Vi ønsker Lisa held og lykke fremover. 
 
Med venlig hilsen Lone Yde Jensen  
 
 

Kære forældre i 4./5. klasse 
I denne uge har vi arbejdet med vinkler. Børnene har fundet forskellige vinkler ude i skoleområdet. En 
spids vinkel, en stump og en ret vinkel og vinklernes grader. Sideløbende har vi arbejdet videre med 
decimaltal, brøk og øvet de 4 regnearter.  
 
Venlig hilsen Marit 
 
 

Kære forældre og elever i 4./5. klasse 
I musiktimerne spiller vi og plejer instrumenterne, så vi efterhånden får et rart forhold til 
violinerne. Det ville som sagt ved forældremødet være godt, hvis børnene hjemme blev 
mindet om at spille fem minutter. Indtil videre spiller de i hold hver uge. 
 
Med venlig hilsen – Hans Peter Rasmussen 
 
 

Kære 6./7. klasse 

Siden sidst har vi sådan i det store og hele afsluttet Fysikperioden og er gået i gang med at se 
på det skuespil, vi skal arbejde med. Eleverne har lige fra første øjeblik været interesserede 
og idérige. Dejligt! En hel del af det kommer til at foregå i skoletiden, men der vil være 
særlige lektier i form af at øve replikker. 
Der er jo ikke så få elever, og de skal allesammen klædes på, nogle endda mere end en gang, 
så hvis nogle skulle have mod på sy-arbejde, vil jeg blive glad for hjælp. 
Der vil stadigvæk foregå en masse almindeligt skolearbejde sideløbende.  
På mandag må I kigge dybt i taskerne, så vil I finde en seddel om TYSKLANDSTUREN. 
 
Venlig hilsen Lisbet 
 
 

Kære forældre og elever i 8./9. klasse 
Hverdagen har atter sænket sig over klassen, hvilket vi alle sammen nyder. I hovedfag taler vi 
om stilarterne, som vi ser dem i arkitektur, klædedragter, musik, kunst – og også om de 
sociale og filosofiske strømninger, der fører de forskellige stilarter med sig. Vi har set på den 
græske stil, den tidlige Middelalder og den romanske stil, den sene Middelalder og den 
gotiske stil, Renæssancen, og vi skal videre til Barokken, Rokokoen, Klassikken og Empire. 
Og så er det jo næste lørdag, at vi skal af sted på klasserejse. Vi kommer til at tale om og 
planlægge i en del stunder i den kommende uge.  
 
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/

