
 
 

Ugebrev                    9. juni 2017  

KALENDER 

Lørdag   10. juni Familiekoncert i Symfonien 
Lørdag  17. juni  Sommersol-arbejdsweekend  
Søndag  18. juni  Sommersol-arbejdsweekend 
Tirsdag  20. juni Sommerfest – kl. 17:00 
Onsdag  21. juni Sidste skoledag inden sommerferien 
Onsdag    9. aug. 1. skoledag efter sommerferien 
 

Sommersol – Arbejdsweekend d. 17. og 18. juni kl. 9 - ca. 15. 
Kære forældre 

Vi glæder os til at være sammen med jer disse to dage, hvor vi i hyggeligt samvær arbejder på i fællesskab 

at få skolen gjort klar til næste skoleår. 

Forældreindsatsen på de frie skoler er en vigtig del af skolelivet – det, der blandt andre ting er med til at 

skabe nærhed og forbindelse mellem skole og hjem, med til at børnene oplever forældrenes engagement i 

deres skole, med til at skabe gode forbindelser mellem forældrene indbyrdes og med til at holde 

skolepengene i ave. 

Husk tilmelding senest på mandag, hvor vi skal have samlet de sidste tråde og gjort de sidste 
indkøb. 
Vel mødt – tag selv mad med til frokost – kaffe, te og lækker kage fra Bæchs Conditori står vi 
for  
På vegne af lærere og bestyrelse  
Mange hilsner Vita 

 
 

Sommerfest tirsdag d. 20.juni kl. 17- ca. 19.30 
Velkommen til sommerfest 

Snart løber årets sidste fest af stablen, hvor elever, forældre og lærere i fællesskab skal runde dette skoleår 

af. Tag også gerne bedsteforældre eller andre interesserede med. 

I lighed med andre sommerfester er vi landet på løsningen med, at hver familie har en ”madkurv” samt 

tallerkner, bestik, glas og drikkevarer (ikke alkohol) med til eget forbrug. 

Alle er velkomne – tag også gerne bedsteforældre osv. med. 

 

En del af eleverne skal på scenen, så der er yderligere oplysninger under de enkelte klasser. 

 

Med venlig hilsen lærerkollegiet. 



I fredags havde vi besøg af 11. klasse fra steinerskolen i Odense 
som var her for at optræde med et stykke, de har arbejdet med i deres eurytmitimer, 
nemlig ”Nattergalen” af H.C. Andersen. Ud over eurytmisten, Helle, var der også en pianist 
med, Benny, som vi kender godt, da han engang var med vores daværende skoleorkester på 
rejse til Færøerne. 
Eleverne fra Odense ankom dagen før og overnattede, så de var klar til at spille for os næste 
morgen. 
Vi havde inviteret steinerskolen fra Hjørring, så salen var godt fyldt. 
Det var en flot optræden, og eleverne var synligt imponerede. Flere har da også bagefter 
spurgt:” Bliver vi også så dygtige?” 
Vi er meget taknemmelige over, at elever og lærere fra Odense valgte vores skole, og vi har 
selvfølgelig allerede inviteret dem til at komme igen næste år. Så krydser vi bare fingre for, at 
det kan lade sig gøre for dem. De synes, at de havde haft et fantastisk publikum og nød i det 
hele taget deres ophold her. 
Det var skønt at have Hjørringskolen på besøg – de var her jo også i sensommeren, så der var 
gensynsglæde og god tid til leg udenfor efter stykket. 
 

 
 
 

SFO: 
Vi havde endnu en fantastisk Pinsekoloni. Vejret var heldigvis med os det meste af tiden. Men 
vi måtte også trække ind på et tidspunkt. Som I kan se på billederne (se bagest i ugebrevet), 
havde vi det rigtigt dejligt. Vi glæder os allerede til næste års koloni. 
 
Med venlig hilsen Mille 
 



Kære forældre i BH.-1. klasse 
Ugen er gået godt og børnene har været gode til at tage imod Linus, velkommen til ham og 
hans familie. Som skrevet i sidste uge slutter vi skoleåret af med en regneperiode og bruger 
da nogle af fagtimerne til, at færdiggøre "småtterier" fra håndarbejde, der vil i den 
forbindelse være lidt mere fri-leg end almindeligvis for nogle af børnene.  
Sommerfesten er tirsdag d. 20, kl. 17.00, festen er omtalt mere detaljeret andetsteds i 
ugebrevet. Jeg vil lige minde om Sommersol og tilmeldingen dertil, kommer os i hænde på 
mandag. God weekend til jer alle. 
 
Med venlig hilsen Helene 
 
 

Kære 2./3. klasse 
Endnu en uge er gået, en lille kort uge. Håber alle nød den forlængede weekend. Som jeg 
skrev sidste uge, havde vi besøg fra Odense. Eurytmiforestillingen var et stort hit i klassen. 
Som en af eleverne sagde:” Bliver vi ligeså dygtige, når vi kommer i den klasse…… Så skal nok 
vi hører efter hvad læreren siger”.  
Ellers er der ikke så meget at fortælle i forhold til undervisningen. Læsestoffet grines der 
meget over. I dag har vi læst om hvordan Bjørnen blev snydt til at stikke labber og hoved ned 
i en flækket træstamme, og hvordan han kom til at sidde fast. Det var sjovt, men også 
ondskabsfuldt.  
Ferien nærmer sig med hastige skridt og jeg vil minde om de sidste ting på kalenderen inden 
ferien. Først er der sommersol. Det er weekenden inden ferien. Der er delt sedler ud med 
tilmelding og de skal afleveres senest mandag. For de som ikke ved hvad sommersol går ud 
på, er det den weekend hvor skolen gøres parat til næste skoleår. Det vil sige at der skal 
gøres hovedrent i klasserne, males og mange andre småprojekter rundt om på skolen. Det er 
meget vigtigt, at så mange som muligt møder op, bidrager med hvad man kan. Alle kræfter 
kan bruges – uanset evner vil der kunne findes en opgave – servering af kaffe er også vigtigt. 
Vi ønsker jo alle, at skolen er et skønt sted for vores børn at opholde sig. 
 Tirsdag d. 20. har skolen den store sommerfest, hvor vi skal ønske hinanden god sommer. 
Der vil ført være optræden og herefter skal vi spise sammen – husk at medbringe mad til det 
store fællesbord. Det bliver hyggeligt og jeg glæder mig til at se klassens optræden. 
Ellers vil jeg gerne ønske Elias velkommen til klassen.  
    

Med venlig hilsen Lone Yde Jensen  
 
 

Kære forældre i 4./5. klasse 
Klassen skal optræde med eurytmi til sommerfesten og bedes komme i god tid, da de skal 
have dragter på og sidde klar på deres stole inden kl. 17  (Se i øvrigt besked om 
sommerfesten i begyndelsen af ugebrevet.) 
 
Venlig hilsen 
Vita  
 
 
 
 
 



Kære forældre og elever i 6./7. klasse 
Efter en meget dejlig klasserejse, hvor eleverne blev godt rystet sammen på en ny måde, tror 
jeg, er vi nu tilbage til hverdagen igen. Dog er hverdagen jo godt nok lidt usædvanlig, for 
skuespillet udgør en væsentlig del.  
Derforuden prøver vi at få sløjdting og håndarbejdsting færdige, og resten bliver så brugt til 
dansk, matematik og engelsk. 
Teaterstykket om Colombus skal opføres som planlagt TORSDAG den 15. juni. om 
formiddagen for skolens elever 
                                                                              
Kl. 17.00 for alle forældre, bedsteforældre, søskende, tanter, onkler, mostre og andre 
interesserede. 
 
Til skolens afslutning før sommerferien TIRSDAG den 20. juni med start kl.  
17.00 opføres stykket igen i forbindelse med elevoptræden. 
Både TORSDAG og TIRSDAG skal eleverne møde 16:30 for at klæde om og gøre klar.  
Jeg håber, alle sætter alt ind på at være på pletten de tre gange. Det vil være lidt vanskeligt 
med huller i rollelisten. 
 
Med venlig hilsen Lisbet 

 

 

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      
 
 
Billeder fra pinsekoloni i SFO’en: 
 

   
 

http://www.ideonskovbutik.dk/


   
 

     
 

        



       
 

   
 

   


