
 

 

Ugebrev              25. maj 2018  

 

KALENDER 

 
Mandag   4. juni Fridag (Dagen før Grundlovsdag). 
Tirsdag   5. juni Fridag (Grundlovsdag) 
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 

 
  
 

Pasning i SFO’en i sommerferien 
Hvis dit barn skal passes i sommerferien, - så husk at sidste tilmelding er 

senest fredag den 8. juni 
 

Der ligger tilmeldingsblanketter i SFO’en.   (er også vedhæftet ugebrevet) 
 
Venlig hilsen SFO’en 
 
 
 
 
 
 



 

Til alle: 
Sommersol – Arbejdsweekend d. 16. og 17. juni kl. 9 - ca. 15.  
Kære forældre  
Så er det snart tid til arbejdsweekenden ”Sommersol”, hvor forældrene og vi i fællesskab gør skolen klar til 

næste år.  

Forældreindsatsen på de frie skoler er en vigtig del af skolelivet – det, der blandt andre ting er med til at 

skabe nærhed og forbindelse mellem skole og hjem, med til at børnene oplever forældrenes engagement i 

deres skole, med til at skabe gode forbindelser mellem forældrene indbyrdes og med til at holde 

skolepengene i ave.  
Tilmelding senest mandag d. 11. juni, hvor vi skal have samlet de sidste tråde og gjort de sidste 
indkøb. (Er vedhæftet, men kommer også med eleverne hjem i papirform) 
Vel mødt – tag selv mad med til frokost – kaffe, te og kage står skolen for  
 
På vegne af lærere og bestyrelse  
Mange hilsner Lars pedel og Vita 

 
 

Til alle:  Sommerfest d. 12. juni kl. 17.00 
Hjerteligt velkommen til sommerfesten, som er afslutningen på skoleåret, hvor der er elevoptræden med 

glimt fra undervisningen samt festligt og hyggeligt samvær. 

Traditionen tro medbringer hver familie noget spiseligt til en fælles buffét, men mere om det i kommende 

ugebrev.  

 

Venlig hilsen lærerkollegiet 
 
 

Kære Forældre. 

Grundet manglende opbakning til loppemarked den 9. juni, har vi valgt at flytte det til den 15. september, i 

håbet om at der er nogle forældre der melde sig til at hjælpe med: 

 

 Indsamling af lopper 

 Bagning af kager 

 Opstilling af loppemarked,-dagen før 

 Pasning af boder 

 Oprydning 

 Kørsel 

 

De indtjente penge fra loppemarked går til fornyelse af legepladsen  

 

Vi håber at hører fra nogle af jer, da vi påtænker, at det er i alles interesse, at vores børn og vores skole får 

en ny og mere attraktiv legeplads. 

 

De bedste skoleskins hilsner Rikke og Dina 

 
Kære børnehave/SFO 
Hvis der er forældre, der skal til karneval på lørdag, må de meget gerne indsamle efterladte 
trækvogne til børnehaven. – Der plejer at være mange rundt omkring  
 
Rigtig god weekend til jer - Venlig hilsen Mille 



Kære BH-kl. 
I fredags havde vi en hyggelig lille pinsefest i klasse, hvor vi bl.a.  
var ude at flyve med de fine fugle, som børnene havde lavet. Vi arbejder hen mod ferien og er 
i gang med at færdiggøre forskellige ting, der har været undervejs i løbet af året. Det har 
været en god uge i klassen. Et andet sted i ugebrevet er sommerfesten omtalt, børnene skal 
møde kl 
17.00 til omklædning, da de er de første til at optræde på scenen.  
Rigtig god weekend. 
 
Rigtig god weekend til jer - Venlig hilsen Helene 
 
 

Kære 1./2. kl. 
I dag er vi til koncert i Musikkens Hus. 
 
Rigtig god weekend til jer - Venlig hilsen Tine 
 
 

Kære forældre i 3./4. kl.  
Endnu en uge er gået og vi nærmer os et kraftigt hedeslag. Det er ikke altid let, at få 
hjernevindingerne til at virke i denne varme. Men vi kæmper – selvom det er skønnest at 
opholde sig udenfor. I denne uge har vi koncentreret os om Balder. Han var uovervindelig, 
lige til han blev ramt af en pil lavet af mistelten. Og det var den fordømte Loke som satte det 
hele i værk. Men han fik sin straf til sidst, efter han havde hugget hovedet af Mimer. En straf 
som gør at han den dag i dag stadigvæk lider. 
I eurytmi øver klassen sig på deres optræden til sommerfesten, se mere øverst i ugebrevet. 
Derfor er det vigtigt at jeg får besked hurtigst muligt, hvis der er afbud.  
I næste uge vil jeg være vikar for Susanne, som i dette øjeblik, befinder sig i det sydlige 
Tyskland, hvor hun skal vandre rundt i bjergene. 
Det er alt jeg har for denne gang. 
 
Med venlig hilsen Lone Yde Jensen 
 
 

Kære forældre i 5./6. kl.  
I ugen der er gået, har vi i hovedfag lavet forsøg med lys og skygge. Vi observerer, tegne og 
beskriver.  
I fagtimerne arbejder vi med et fælles projekt, hvor klassen er ved at forme en figur fra de 
gamle græske fortællinger. De er arbejdsomme og iderige og er gode til at samarbejde. 
I eurytmi øver klassen til sommerfesten tirsdag, den 12. juni. Klassen skal møde denne dag kl. 
17:10, så de kan nå at klæde om. Det bliver så fint, at se det store arbejde, de har lavet.  
Næste uge er en kort skoleuge, da vi skal på lejr.  
 
Klassen skal møde onsdag kl. 08:00 præcis på skolen, så vi kan komme samlet med bus 
14 kl. 08:20 til banegården.  
 
Da vejret ser sommerligt ud, så husk også solcreme, badetøj, en kasket eller lignende og en 
drikkedunk. Er der spørgsmål angående turen, ring gerne til mig.  
 



 
God weekend og venlig hilsen Birgitte 

 
Kære elever og forældre i 9./10. klasse 
Perioden med Ida Nielsen blev afsluttet i går og næste punkt er så vores tur til London. 
Vi ses i lufthavnen senest kl. 16.15 på søndag  Der kommer særskilt meddelelse pr. mail. 
Jeg glæder mig til at være sammen med eleverne og til fælles oplevelser i den skønne by. 
 
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/

