
 

 

Ugebrev              23. marts 2018  

 

 

KALENDER 

Fredag 23. marts  Påskeferie fra i morgen 

 Vi mødes igen tirsdag d. 3. april kl. 8.20  

 

 

Rigtig god påske og påskeferie til alle. 
Hermed et lille glimt af både påskefesten i salen og af de yngste på ”æggejagt” : 

 

 



  
 

Et glimt af besøget på Smedecentret, torsdag.  1./2. klasse gør bevægelser til en italiensk sang 

om at høste majs.  

 

 
 

 

Vi har i dag sagt farvel til Inge La Cour, som i en periode har været ansat som pædagog i 

vores børnehave og SFO. Inge har været en stabil og skattet medarbejder, som vi har været 

meget glade for. Inge vil fremover stadig kunne mødes på skolen som vikar i børnehave og 

SFO. 



I april måned vil nogle af  lærerne på skift indgå i SFO’ens åbningstid. 

Venlig hilsen Vita Jessen 

 

OBS 

Skulle nogen ligge inde med en bærebar pc, der bare står og samler støv, modtager skolen 

den meget gerne, også selv om den er defekt. Strømforsyninger har også interesse, 

harddisken vil selvfølgelig blive formateret/slettet. 

 

Med venlig hilsen 

Lars (pedel) 

 

Kære forældre i SFO’en 

Her i SFO’en vil børnene og vi voksne meget gerne være kreative. Vi mangler imidlertid lidt 

materialer, så hvis I har noget af følgende, vil vi være meget taknemlige: 

 Save 

 Hamre 

 Skruetrækkere 

 Knibtænger 

 Træ (plader, stykker m.v.) 

 Søm og skruer i forskellige størrelser 

 Garn 

 Filt 

 Synåle og stoppenåle 

 Udklædnings-tøj 

 

Med venlig hilsen SFO’en -- Mille, Mette, Inge og Pi 

 

Kære BH-kl. 
I går torsdag var vi ude at synge sammen med de øvrige elever fra skolen, i anledning af sangens 

dag. Det var en god oplevelse og de ældre borgere på Smedegårdcenteret var glade for vores 

besøg. Vi har i klassen koncentreret os om påskeforberedelserne til vores påskefest i dag. God 

påske til jer. 

 
Med venlig hilsen Helene 
 

 
Kære forældre i 3./4. klasse 
Påskeferien står for døren, og det skal fejres. Vi har pustet æg, sunget på plejehjem og i dag 

besøger påskeharen måske skolen. Men det ved vi først i morgen, fredag. 

Ellers har klassen beskæftiget sig med planter i alle afskygninger. Det har været et emne med 

mange samtaler og stor entusiasme fra elevernes side. Det har været skønt at opleve den store 

viden, som de hver især har haft, og som gladelig er blevet delt, sammen med deres nysgerrighed 

for emnet.  

Efter ferien tager vi hul på et nyt emne: vikingerne. 



Med håb om et snarligt forår, vil jeg ønske alle en rigtig velfortjent påskeferie. 

 
Med venlig hilsen Lone Yde Jensen 
 
 

Kære forældre i (7./8. kl.) 
Så er det blevet påske. I dag afslutter Ulf kemiperioden, og vi fejrer påsken med en lille festlighed 

i salen i anden fagtime. Alle på skolen har derefter fri kl. 12:30.  

Vi har i den forløbne uge taget afsked med Victor, der begynder på en anden skole. Vi ønsker ham 

alt det bedste til de næste år. 

Efter påskeferien får klassen en uges biologi med Rikke, som de kender fra idrætstimerne. Og så 

står den ellers på skuespil, som nogle af eleverne allerede har taget hul på i eurytmitimerne. 

 

Med venlig hilsen – Hans Peter Rasmussen 
 

 
Kære elever og forældre i 9./10. klasse 
Nu er det simpelthen nok! Vi orker ikke mere! 

Krig og elendighed og grusomhed har vi fået nok af nu. Verdenskrigene er blevet tygget igennem, 

og det har jo knapt nok været til at bære. Men vi må jo være vågne, så tilløb til den slags bliver 

standset, ikke sandt? 

Vi slutter perioden på en lidt lettere måde, idet vi i dag fredag ser Chaplins mesterværk, hvor han 

gør så tykt grin med fascismen: Den Store Diktator. 

I blokperioden har klassen arbejdet med plakat- og anden kunst med særlig vægt på Munch og det 

udødelige billede Skriget. Svært at glemme. 

 
Med venlig hilsen – Hans Peter Rasmussen 
 
OBS. : Ugen efter påske kommer Per Henrik Jensen og arbejder med IT med klassen i 
hovedfag. Blokfag i hele april er kobbersløjd med Finn Nielsen. 
 
God påske – 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/

