
 

 

Ugebrev              18. maj 2018  

 

 

KALENDER 

 
Mandag 21. maj 2. pinsedag 
Mandag   4. juni Fridag (Dagen før Grundlovsdag). 
Tirsdag   5. juni Fridag (Grundlovsdag) 
Lørdag    9. juni Loppemarked 
Tirsdag  12. juni Sommerfest kl. 17:00 
Lørdag 16. juni Sommersol Arbejdsweekend 
Søndag 17. juni     Sommersol Arbejdsweekend  
Fredag 22. juni Sidste skoledag inden sommerferien   
 
 
 

  
OBS – OBS   Vedrørende  SFO – dagen før Grundlovsdag. 
I år er der skolefridag mandag d. 4. juni, fordi det er Grundlovsdag om tirsdagen d. 5. juni. 
SFO’en er åben d. 4. men ikke d. 5. Tilmelding snarest til SFO’en eller til kontoret. 
 
Venlig hilsen SFO’en 

 
Glimt fra eurytmiforestillingen, Den Grimme Ælling, ved 11. klasse-elever fra 
steinerskolen i Odense. Det var en virkelig fantastisk oplevelse for os. 

                    



Kære BH-kl. 
En uge er gået med nogle gode dage sammen med jeres børn og dejlig vejr.  
I mandags var vi sammen med 1/2 klasse hele dagen. Det bød på megen leg, bl.a. boldspil og 
sjippetov. Vi har set 7/8 klasses skuespil, det morede de sig over, på trods af den noget 
dystre handling. I går havde vi besøg af elever fra Odense skolen, de opførte Den grimme 
ælling af H.C. Andersen, som var meget smukt opført som eurytmi. Jeg glæder mig til at se jer 
til skole/hjem samtaler. God weekend. 
 
Rigtig god weekend til jer - Venlig hilsen Helene 
 

Kære forældre i 3./4. kl.  
Endnu en uge er gået med vikingerne og deres oplevelser. Vi er blevet introduceret for Loke, 
og ham kan vi ikke lide, da han er en falsk luskebuks. Vi har hørt om Midgårdsormen, som 
æder sin egen hale og ikke mindst Fenrisulven, som er så stor og stærk, at den kan springe en 
lænke, smedet af gudernes egen smed. Men den kan dog ikke hamle op med tråden, spundet 
af dværgene, så til sidst lykkes alligevel aserne at få den bundet. 
Ud over undervisningen har vi været i teatret, hvor vi så historien om den onde Anne 
Hansdatter, Hejle med sin grumme kniv. Det var en uhyggelig historie om fattigdom og mord. 
Som modvægt til det onde, havde hele skolen fornøjelsen af at opleve Odenseskolens 11. 
klasses eurytmiforestilling: Den grimme ælling. Det var en fantastisk oplevelse for alle. 
Ellers kan jeg blot sige, at varmen og solen er kommet, så husk solcreme. 
Jeg ønsker alle en rigtig god pinse 
 
Med venlig hilsen Lone Yde Jensen 
 
 

Kære forældre i 5./6. kl.  

Vi har haft en begivenhedsrig uge, tirsdag opførte 7./8. kl. ”Hvor ræv og ulv reagerer” – Et 
skuespil med dukke-teater og eurytmi. Torsdag så vi eurytmi forestillingen ”Den grimme 
Ælling”  opført af 11. klasse fra Odense Steinerskole.  
De var begge meget inspirerende og underholdende. 
Vi er i ugen kommet i gang med vores fysikperiode. Vi har om optik, lys og farvelære. 
 
God pinse. 
 
Med venlig hilsen Birgitte 

 



Glimt fra 7./8. klasses skuespil  

 

 

 
Kære elever og forældre i 9./10. klasse 
Klasse har pt. Ida Nielsen til fysik/kemi. De arbejder med grundstofferne og Det Periodiske 
System, kemiske reaktioner, kredsløb og fysiske lovmæssigheder. I blokfag laver eleverne 
forsøg, der knytter sig til den teoretiske undervisning - Ida afslutter perioden på torsdag d. 
24.maj. Klassen skal først møde kl. 10.15 fredag d. 25. maj. 
De sidste detaljer vedr. turen til London lægges i facebook gruppen samt på mail. Jeg har 
undersøgt med hensyn til teaterforestilling – det vil blive ca. 500kr. pr. billet – Vil I give en 
hurtig tilbagemelding? 
 
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/

