
 
 

Ugebrev              2. marts 2018  

 

KALENDER 

Mandag  12. marts  Eurytmiforestilling v/Ildfuglen  

Fredag 23. marts  Påskeferie fra i morgen 

 

 

 
 Velkommen tilbage til alle efter en forhåbentlig god vinterferie. 
 

Eurytmiforestilling 
Mandag d. 12. marts får vi besøg af eurytmigruppen ”Ildfuglen”. Vi har haft fornøjelsen af at se 

deres fantastiske forestillinger før og glæder os meget til igen at kunne byde dem velkommen her 

på skolen. Deres optræden begynder kl. 11.00 og varer ca. 45 minutter. 

 

Alle, som har tid og lyst er meget velkomne til at komme og overvære forestillingen. 

Vi har inviteret elever og lærere fra Hjørring og glæder os til endnu en gang at fylde salen og 

samles om en fælles kunstnerisk oplevelse. 

 

Venlig hilsen lærerkollegiet 
 

 

Kære forældre i Børnehaveklassen 
Vi har haft en rigtig dejlig uge, hvor alle børnene har været raske og i skole. De to første dage 

brugte vi på leg – ellers har vi stort set fulgt skemaet. 

Næste uge har klassen vikar – mandag er det Marli og resten af ugen er det Lucas – da jeg holder 

ferie. Børnene har fået det at vide. 

 

Venlig hilsen Helene 

 

 



Kære forældre i 3./4. klasse 

Velkommen tilbage efter en velfortjent ferie. Det er dejligt at alle er blevet raske. Men så må vi se 

om kolde fødder giver forkølelse, for der er godt nok koldt udenfor. 

Vi er kommet i gang med en plantekundskabsperiode, med det første rigtige periodehæfte, skrevet 

med fyldepen. Det går eleverne meget op i. Vi har snakket om løgplanter generelt og tegnet 

vintergækken, som jo er fremme nu – selvom den nok også fryser.  

Eleverne får en seddel med hjem, med dato til konsultationer. Giv venligst besked hvis I bytter, 

eller ikke kan komme. 

 

Med venlig hilsen Lone Yde Jensen 

 

Til forældrene i 5./6. klasse 

På klassen tegner og skriver vi om den græske mytologi. Vi hører nu om underverdenen hvor Hades 

regerede, og hvor porten blev bevogtet af den trehovede hund Kerberos. 

Tirsdag var der forældremøde. Ni børn var repræsenteret. Dagsordnen var periodeplan, lejrskole samt 

klassens sociale liv. Det var et godt møde, hvor vi bl.a. enedes om, at jeg arbejder videre med at planlægge 

et lejrskoleophold nær Lønstrup. I hører nærmere.  

 

Venlig hilsen og god weekend Birgitte 

 

Kære forældre i (7./) 8. klasse 
Eleverne fra 8. klasse har i onsdags haft et lille møde med UU-vejleder, John Dyrnesli,  vedrørende 

introkurser i uge 15. De har fået info-hæfte samt et skema, som skal udfyldes og returneres i udfyldt stand 

på mandag d. 5. marts. 

Fra på mandag har klassen kemi i hovedfag med Ulf Ingwersen.  

 

Venlig hilsen Vita Jessen 

 

Kære elever og forældre i 9./10. klasse 
På mandag har klassen hovedfag med Susanne Rasmussen, og fra tirsdag står der i hovedfag historie på 

programmet med Hans Peter Rasmussen.  

Rigtig god weekend 

 

Venlig hilsen Vita Jessen 

 

 

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/

