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KALENDER 

Torsdag 25. januar  Aalborg Teater (BH-kl., 1. kl., 2. kl., 3. kl., 4. kl.) 

Vinterferie     Uge 8 Mandag 19.02 til og med søndag 25.02. 

 

 

 

 
 

Kære BH-kl., 1. kl., 2. kl., 3. kl. og 4. kl. 
Torsdag, den 25. januar tager vi i Aalborg Teater for at se Karlson på Taget.  
Billetpriser, incl. bus er 100 kr. 
Bedes venligst indbetalt til klasselæreren inden torsdag den 18. januar.  
 
Venlig hilsen Helene, Tine og Lone   

 
 
 

Kære forældre i BH-kl. 
Vi er nu rigtig godt i gang med strikketøjet og stemningen i klassen er god. Der har været lidt 
sygdom blandt jeres børn og noget af tiden i klassen er derfor blevet forvandlet til frileg, så 
der er blevet bygget en del huler i SFOen i denne uge. Karlson på taget i Aalborg teater er på 
torsdag, læs om det andet sted i ugebrevet. Pi har været i praktik hos os i de sidste to uger, 
det har børnene nydt. Rigtig god weekend. 
 
Med venlig hilsen Helene 
 
 

 
 



Kære forældre i 1./2. kl.  
Så kom vi i gang med regneperioden, og klassen genlyder hver dag af klap og tramp – der 
regnes med sten og kastes med tavleklud – der tænkes og skrives tal. 
Samtidig har vi tegnet spiraler i alle mulige udformninger. 
Klassens sammenhold bli’r bedre og bedre. Vi har gået nogle gode ture i det kolde vejr, og i 
mandags hjalp alle med at lede efter Jonathan’s stjålne cykel, og ved fælles hjælp fandt vi den 
  Tak til Jonathans forældre for godterierne  
Torsdag i næste uge skal vi i teatret og se ”Karlsson på taget”. Det koster 100 kr., som skal 
betales til mig. 
Rigtig god weekend til alle.  
 
Kærlig hilsen Tine 
 
 

Kære forældre i 5./6. klasse 
Vi er stadig i gang med at regne med brøker. Det går ret godt og nu er det "faktisk ikke så 

svært."  
Der er to sedler med hjem i tasken, en rengøringsliste og en invitation til skole-hjem samtaler. 
Samtalerne startede før jul og fortsætter henholdsvis tirsdag d. 30. januar og onsdag d. 7. 
februar. Sedlerne bedes afleveret til mig på mandag. 
 
God weekend Venlig hilsen Birgitte 
 
 

Kære forældre og elever i 7./8. klasse 
Tak for forældremødet i tirsdags. Vi kom frem til interessante debatter om 
konfirmationsfejring, mobiltelefonproblemer m.m. Der kommer et brev til jer på mail i 
weekenden eller på mandag med referat af nogle af tingene. Og I er jo inviteret til et fælles 
møde på mandag. 
Vi er i dag færdige med histografi om USA. Vi har afsluttet ved at se filmen Danser med Ulve. 
Arbejdshæfterne afleveres i løbet af den kommende uge. 
Fra på mandag skal vi beskæftige os med geometri. Eleverne skal alle have en passer, der dur, 
en lineal, en trekant og en vinkelmåler med. Og ikke mindst blyanter med skarpe spidser og 
blyantspidser til at rette op på spidserne nogle gange i hver time.  
 

 

Med venlig hilsen – Hans Peter Rasmussen 

 
 

Kære forældre og elever i 9/10 klasse 
Efter en del overvejelser er klassen nået frem til, at de gerne vil på klasserejse til London. Jeg 
har i går lagt et ”turforslag” frem for dem, for at de kan begynde at forholde sig til, hvad vi 
evt. skal se og opleve. I får senest mandag hele oplægget, så I derhjemme kan tage endelig 
stilling til, om I er med på idéen om London, som mål for rejsen – og der er rigtig billige 
billetter lige nu – ca. 525 kr. for en retur til Stansted her fra Aalborg. 
 
Desværre har vi fået afbud fra Frederikke Steffensen, som skulle undervise klassen i 
matematik og fysik. Ulf Ingwersen har tilbudt sig til endnu en periode i klassen, hvilket vi er 



meget glade for. Han vil blandt andet arbejde med begreber som hyperbel, parabel og elipse 
med meget mere. Ulf påbegynder perioden allerede fra på mandag. Vil I lige minde de unge 
mennesker om, at de skal have deres lineal, trekanter og passer med fra på mandag. 
 
Med 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/

