
 
 

Ugebrev                   8. dec. 2017  

KALENDER 

Mandag 11. dec. Konsultationer 9. klasse 

Tirsdag 12. dec. Konsultationer 9. klasse 

Tirsdag 19. dec.  Juleafslutning i skoletiden-derefter ferie 

Onsdag   3. januar 1. skoledag efter ferien 

 

Tusind tak for en dejlig julebasar.  
Tak til hjælpende forældre - tak for alle bidrag og tak for dejlig mad.  
Også en stor tak for gaverne til amerikansk lotteri – vil I lade kontoret vide, om der er nogen, 
vi skal sende en særlig tak til (hvis I har modtaget gaver til lotteriet). 
Vi synes, det var en dejlig dag med en hyggelig og gemytlig stemning. Vi er stolte over vores 
elever, som gjorde det godt på scenen, og som også har hjulpet meget i dagene før og efter 
basaren. 
Omsætningen var ca. 17.500 kr., så det var ganske flot. Regnskabet er ikke helt færdigt – vi 
skal lige have de sidste regninger med, så udgifterne kan blive trukket fra  
 
Venlig hilsen lærerkollegiet. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
Juleafslutning i salen tirsdag d. 19.12. kl. 11.30 
Alle er hjerteligt velkomne til at deltage. 
Venlig hilsen lærerne 
 
 

Kære forældre i 1./2. kl. 
Jeg vil gerne sige tusind tak for en dejlig julebasar og for jeres store hjælp og engagement - 
dejligt at se jer alle  og tak til jeres dejlige børn også - de gjorde det så godt :-) Nu prøver vi 
så at ha lidt hverdag igen - selvom det er svært med alle de nisser, der kommer forbi og 
forstyrrer undervisningen, men vi skal nok nå at komme igennem resten af alfabetet inden 
jul   I torsdags havde vi adventsspiral - det var en meget smuk ceremoni, som jeres børn gik 
meget op i, og vi havde en dejlig dag. 
Jeg vil ønske jer allesammen en dejlig weekend  
 
Kærlig hilsen Tine 
 
 

Kære forældre i 3./4. klasse 
Tusind tak for en god basar. Det var dejligt at se så mange fremmødte. Jeg håber alle nød 
dagen. 
Ellers kan jeg blot fortælle at julen står for døren og det afspejler sig også i klassen. Nissen 
kommer forbi engang imellem, og vi skriver, læser, fløjter og alt det andet, vi også laver. 
Tirsdag havde skolen adventsspiral. Det var en rigtig dejlig dag og efterfølgende er vi 
begyndt at øve på Lucia, som løber af stablen næste uge.  
Det er alt for denne gang. Håber alle får en dejlig weekend. 
 
Med venlig hilsen Lone Yde Jensen 
 
 

Kære forældre i 5./6. klasse 
Tak for opbakning i vaffelboden til basaren. I ugens løb har vi i klassen arbejdet med alger, 
lav og mos i botanik. Vi starter i næste uge med bregner: 

 
Nu ingen panik, det er bregner 
på rejse, de opsamler tiden 
og bundter den, bregnerne har 
deres egen kalender, tårer 
og regn og lidt sollys så sort 
som når skovsnegle bærer det 
rundt; åh lyt til de rolige 
vifter og sporernes underste 
brune sekunder der tikker 
 

God weekend fra Birgitte Hall 

 

 



Kære forældre og elever i 7./8. klasse 
Efter en spændende og vellykket basar – med fin deltagelse fra klassens elever ved både 
optræden og i kramboden, hvor herligt! – er det nu hverdag igen. I øvrigt håber vi, at alle I 
forældre kunne lide vores to optrædener. 
Det vil sige: Hverdag kan det jo ikke være her så tæt på jul. Undervisningen har nu en skarp 
konkurrent hos mange, nemlig juleudsmykning med stjerner og andet. Men vi kommer vel i 
mål frem til den 19. 
I hovedfag har vi regning. Det er blevet pålagt eleverne, at nu skal de simpelthen se at få lært 
tabellerne udenad – ellers tager det så frygteligt lang tid at lave et simpelt gangestykke. Der 
er måske nogle, der har brug for lidt hjælp hjemme til at få øvet?? 
I tirsdags var vi en del af den årlige festlighed, vi kalder Adventsspiral. En dejligt stille stund 
med tid og plads til i stilhed at tænke gode og rare tanker. Det blev en dejlig stund for mig 
sammen med klassen. 
Fordybelsesopgaverne bliver i øjeblikket gennemset og kommenteret – de kommer 
forhåbentlig retur inden ferien. 
I ønskes alle en glad adventstid. 
 

Med venlig hilsen – Hans Peter Rasmussen 

 

 

Kære forældre og elever i 9./10. klasse 
Som I ved, har Ulf været syg de sidste par dage, men han siger, at han er klar igen på mandag, 
hvor det så er sidste uge med kemi.  
Mandag og tirsdag op til ferien har jeg klassen. – Mandag d. 17.12 skal vi på besøg på en stor 
virksomhed – Wrist – som vi hørte om på uddannelsesmessen.  I får nærmere detaljer 
snarest. 
Tirsdag d. 19.12. bliver en dag med afslutning op til juleferien – bade i klassen og med hele 
skolen i salen. Vi vil lave nogle hyggelige ting i klassen og efter det fælles i salen, får alle 
elever fri kl. 12.30. 
Vi arbejder på at få de sidste ting på plads i forhold til periodeplanen efter nytår. Den første 
periode efter jul bliver fælles med 7./8. klasse med Hans Peter Rasmussen ved roret. Det 
hører I nærmere om. 
Jeg har haft individuelle samtaler med eleverne i onsdags vedrørende undervisningsparathed 
– det taler vi om på konsultationerne. 
 
Rigtig god weekend og 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/

