
 

 

Ugebrev              15. juni 2018  

 

KALENDER 

Lørdag 16. juni Sommersol Arbejdsweekend 
Søndag 17. juni     Sommersol Arbejdsweekend  
Fredag 22. juni Sidste skoledag inden sommerferien 
Mandag  13. aug. Første skoledag efter ferien (Møde kl.9.00) 
 
 
 
 

Kære alle 
Sommersol – Arbejdsweekend d. 16. og 17. juni kl. 9 - ca. 15.  
Vi ses i morgen og på søndag til en hyggelig og arbejdsom 
weekend. 
 

Mange hilsner Lars pedel og Vita 
 

Kære elever og forældre. 
Tusind tak for en dejlig sommerfest og tak for lækker mad. 
Vi talte om festen i går på lærermødet og er glade og stolte over elevernes præstationer. 
Her er lidt glimt fra festen: 

  
 



 

  
 
Kære forældre i BH-kl. 
Så var der omslag i vejret og man kan sige det samme i klassen. Vi har haft lidt uro i form af 
forventning, forventning til sommerfesten, som fandt sted tirsdag og en sammenkomst 
onsdag sent om eftermiddagen, børnene har nydt begge dele, men har også været trætte. Vi 
begynder i dag at ordne og pakke nogle af tingene fra vores klasse, da vi flytter over i vores 
nye klasseværelse på onsdag. Velkommen til Gaia der i tirsdags begyndte i klassen. 
Det ser ud til vejret er med os, her i sommersolweekenden. 
 
Rigtig god weekend til jer - Venlig hilsen Helene 
 
 

Kære forældre i 1./2. kl. 
Først vil jeg sige tusind tak for en skøn sommerfest - det var dejligt at se jer alle - og det har 
været en stor oplevelse at forberede optræden med jeres børn - de har virkelig arbejdet 
hårdt og gået op i det med liv og sjæl  
I dag begynder vi at pakke klasseværelset sammen, så vi i næste uge kan flytte ind i et nyt 
klasselokale. Så I kan godt forvente, at de kommer hjem med en masse flotte tegninger og 
malerier, som de har lavet i årets løb. 
Og så glæder vi os til snart at få sommerferie! Det har været et dejligt år, hvor vi er kommet 
langt , både socialt og fagligt, og jeg glæder mig meget til at arbejde videre med jeres dejlige 
børn og fortsætte det gode samarbejde med jer forældre. 
Håber vi alle ses til SOMMERSOL i weekenden   
 
Varme sommerhilsner fra Tine 
 
 

Kære forældre i 3./4. kl.  
Tusind tak for en dejlig fest, og tillykke med den flotte optræden, som jeres børn leverede. 
Det var skønt at se.  
Nu nærmer ferien sig, og det giver lidt kaos i klassen, da vi i morgen skal pakke det hele ned, 
så vi kan gøre hovedrent i weekenden og i næste uge skal vi flytte i nyt klasseværelse. Derfor 
er jeg begyndt at sende elevernes ting med hjem, og i den forbindelse vil jeg gerne minde om 
at I hjælper børnene med at få skiftetøj mm. hjem, inden ferien begynder.  
Vi ses i weekenden - Med venlig hilsen Lone Yde Jensen 



Kære forældre i 5./6. kl.  
Tak for en dejlig sommerfest – vi ses i weekenden 
 
Venlig hilsen Birgitte        

Kære forældre i 7./8. kl.  
Vi arbejder stadig skolemæssigt – om end det er noget af en overvindelse for en del af os, der 
rent sjæleligt er i fuld gang med glæde sig til ferien og alle dens herligheder. 
Napoleon, Nelson med flere har efterhånden afløst Danton og Robespierre i 
hovedfagstimernes historiefortællinger. I de næste dage når både Kejseren og vi vores 
Waterloo, men vi skulle meget gerne have Wienerkongressen til at skabe ro og ødelægge alle 
revolutionens store drømme, før vi går på ferie. 
Siden hjemkomsten fra den pragtfulde rejse har vi talt om, at det ikke går an at komme for 
sent til arbejdsdagene. Ved morgensangen skulle alle gerne være til stede, med mindre en 
væsentlig hindring taler imod det. 
I denne weekend er der Sommersol, hvor alle forældre har muligheden for at komme og gøre 
noget for deres barn og skolen. Nogle har stadig glemt at melde sig til, men det kan stadig 
nås. 
I flere fag afslutter vi forløb, bl.a. i håndarbejde, hvor alle jo gerne skulle have deres forklæde 
færdigt. Ligeledes runder vi året af ved at tage alle personlige ejendele med hjem – også 
deres fløjter. 
 
Med venlig hilsen – Hans Peter Rasmussen 
 

Kære elever og forældre i 9./10. klasse 
Eleverne er godt engagerede i marionetdukketeater-projektet, og det er planen, at stykket 
bliver vist for resten af skolen og børnehaven torsdag d. 21. juni kl. 9.30.  Klassen får fri, når 
de har klaret oprydning efter forestillingen. 
 
Afgang til Fårup kl. 8.45 onsdag d. 20. juni. Der er almindelig mødetid til morgensang den 
dag. Nærmere detaljer kommer senere. 
 

Afslutning i salen bliver kl. 11. fredag d. 22. juni, hvor I er meget velkomne. Klassen har 
udfordret kollegiet til en gang rundbold, som begynder 10.10 – det er I selvfølgelig også 

velkomne til.  Vi havde et fint besøg på Bladt Industries i tirsdags.  

 
 
På gensyn i weekenden - 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/

