
 
 

Ugebrev                 29. sept. 2017  

 

KALENDER 

Fredag   13. okt.  Michaelsfest i skoletiden 

 

 

Vedrørende skolepengebetaling 
Kære forældre 

Som tidligere år bliver skolepengene pristalsreguleret her om efteråret. Der er vedhæftet en 

oversigt sammen med ugebrevet. Stigningen gælder fra 1.11.2017. 

 

Venlig hilsen bestyrelsen 
 
Kære forældre i 1./2. klasse 
Så begynder vi for alvor at mærke efterårets rusken, bladene falder og det bliver køligere udenfor, 

så husk varmt tøj til frikvartererne.  

Vi øver stadig Michaelsspil, og det går rigtig godt. Det går også godt med at lære bogstaverne, og 

alle er ved at være godt med med skrivningen.  

Vores tysk er byttet ud med engelsk, hvor vi lærer dyrerne at kende. 

Rengøringslisten kommer ud først i næste uge. 

Der er kommet invitationer til ”KomSammenDag”, den 8. oktober kl. 11-15 i ”Sommerfuglen”. 

God weekend til alle. 

 

Efterårshilsner fra Tine 

 

 

Kære forældre i 3./4. klasse 
I denne uge har der været fart på. Vi er kommet godt i gang med byggeperioden. Der slibes, saves, 

hamres og limes. Aller er i sving og husene tager form. Hjørnestolper er kommet på plads og nu 

skal vi i gang med selve bindingsværket. Eleverne er meget engageret, og for nogles 

vedkommende undskylder jeg meget på forhånd, for det er ikke altid spisepauserne overholdes – 

der er ikke tid. Byggelederen mener dog klart at overenskomsten skal overholdes, så jeg prøver at 

få dem til at holde pause, om ikke andet så for at jeg kan få en kop kaffe. Med hensyn til husene 

som de bygger, er det vist meget godt at gamle huse var skæve, for det er ikke altid der er tid til at 



få sat de rigtige mål, når der skal saves. Men en lære kan jo også være, at omhu sparer en 

arbejdsproces.  

Imellem alt det praktiske, prøver jeg at få passet dagbogsskrivning ind, men det er meget svært at 

få tid til det – men vi prøver.  

Det er alt hvad jeg har at fortælle i denne uge. Jeg ønsker alle en rigtig god weekend 

 

Med venlig hilsen Lone Yde Jensen 

 

 

Kære forældre og elever i 9./10. klasse 
Håber, at I elever har haft en god uge i praktik. På mandag morgen kl. 8.30 mødes Carsten med jer 

på banegården.  Jeg springer på toget i Hobro, og så går turen til Nordsjælland.  

Rigtig god weekend. 

 

Venlig hilsen Vita 
 
 

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/

