
 

 

Ugebrev              31. august 2018  

KALENDER 

Tirsdag 28. aug. Forældremøde i 8./9./10. kl. (kl. 17:00) 
Tirsdag   4. sept. Høstfest kl. 17:00 
Fredag   7. sept. 8. kl. på Teknisk Skole 
Tirsdag 11. sept. Forældremøde i 6./7. kl. (kl. 17-19) 
Tirsdag 11. sept. Skolefoto 
Tirsdag 18. sept. Forældremøde i 4./5. kl. (kl. 17:00) 
 

 

HØSTFEST 
Kære forældre 
Høstfesten er jo på tirsdag d. 4. september kl. 17.  
Mandag og tirsdag forberedes festen i klasserne. Hvis I har mulighed for at sende lidt 
grønsager, frugt og blomster med jeres børn på mandag, vil det blive modtaget med stor 
glæde. Nogle skal bage, andre koge høstsuppe atter andre laver marmelade. De yngste 
kærner smør. 
Hvis nogen har adgang til en halmballe eller to er det også velkomment. 
På forhånd tusind tak for ethvert bidrag. 
Invitationen er vedhæftet – vi glæder os meget til at se jer  - Venlig hilsen kontoret 
 

 
 
 



OBS 
Skolefoto er tirsdag, den 11. sept.  
Sedlerne fra fotografen er sendt med eleverne hjem. Hvis I ikke har modtaget en derhjemme, 
ligger den måske i skoletasken? 

Venlig hilsen kontoret 

 

 

HUSK  at aflevere fripladsansøgning (Tilskud til skolepenge og SFO) 
Eleverne har fået en Fripladsansøgning med hjem i skoletasken  
 
(Ellers kontakt os og få en) 

 

OBS: Afleveringsfrist er senest, fredag, den 31. august 
 
 
 

Brugte computere 
Måske du ligger inde med en bærbar (også defekt), som du ikke bruger mere – så vil skolen 
meget gerne modtage den. Harddisken vil blive formateret ved modtagelsen. 
 
Med venlig hilsen Lars Pedel 
 

Efterlysning – mørkeblå jakke (str. 4-5 år). 

Kristian fra børnehaven har mistet sin jakke – er der nogen, der har set den? 

- Den er mørkeblå med turkis for (Skaljakke), str. 4-5 år. Der er måske navn i den. 
 

Med venlig hilsen Inge fra Børnehaven 
 
 
 
 
Kære forældre i BH-kl./1. kl. 
Børnene ser frem til høstfesten på tirsdag, som omtalt andet sted i ugebrevet. Vi arbejder 
med forberedelser dertil, og i den forløbne uge har vi været inde i frikvarteret, fordi det har 
regnet. 
 
God weekend  
Venlig hilsen Helene 
 



Kære forældre i 2./3. kl. 
Så gik endnu en uge med Frans af Asissi i hovedfag - vi arbejder videre med emnet de næste 
par uger. 
I går fik alle elever en seddel med hjem angående bestilling af billeder - fotografen kommer  
tirsdag, den 11/9, og i dag får de seddel med hjem angående rengøringsliste. 
På tirsdag holder vi høstfest, og i den forbindelse vil vi i klassen lave noget lækkert 
marmelade - Så vil meget gerne anmode jer om tomme glas til at fylde marmeladen i, og så 
må I meget gerne sende, hvad I nu har af bær og frugt i haven, som vi lave om til lækkert 
marmelade. jeg har selv tænkt at medbringe nogle hyben som vi kan hygge os lidt med at 
udkerne   
Jeg glæder mig til at se jer på tirsdag  og så vil jeg ønske jer alle en dejlig weekend. 
 
Kærlig hilsen Tine 
 
 

Kære forældre i 4./5. kl.  
Så nu må regnestykkerne hvile for denne gang, for næste uge står den på det gamle Aalborg, 
meget kompetent fortalt af Hans Peter, som skal overtage hovedfagstimerne i de næste uger. 
Jeg skal til gengæld have den ældste klasse i matematik.  
På tirsdag skal skolen fejre årets høst. Som altid sker det med et stort fælles bugnende 
madbord, sang og folkedans. Det plejer at være meget underholdende med masser af snak og 
grin. For at madbordet skal leve op til tidligere standart, vil vi gerne bede om, at alle bidrager 
til de dejlige supper, med grøntsager i alle afskygninger. Hvis eleverne har dem med mandag, 
har vi et overblik over ingredienserne, når kokkene går i gang tirsdag. Vores klasse skal 
hjælpe med pynt i salen, så vi skal ud og finde blomster, grønt med mere.  
Det er alt for denne gang. Vi ses forhåbentligt på tirsdag. 
Rigtig god weekend. 
 
Med venlig hilsen Lone Yde Jensen 
 
 

Kære forældre i 6./7. klasse 
Vi har i ugen fordybet os i den tyske geografi og har bl.a. tegnet kort over Rhinens løb fra de 
Schweiziske Alper til dens udmunding i Holland. I dag er klassen gået i gang med at 
modellere Europa i papirmasse. Det er de meget optaget af. 
Der er flere børn der har været hjemme i ugens løb pga. sygdom, vi håber de snart er friske 
igen. 
På mandag kommer der en seddel med hjem, om forældremødet tirsdag den 11. september 
kl. 17.00. 
Husk Høstfest for hele familien på tirsdag. Har i overskud fra haven modtager vi det med 
glæde.  Med ønske om en god weekend 
 
Venlig hilsen Birgitte 
 
 
Vi bevæger os grundigt rundt i den danske grammatik – husk gerne jeres børn på, at der altid 
er lektieopgaver til om fredagen.  
 
Venlig hilsen Vita 



Kære forældre i 8./9./10. kl.  
Vi har nu gjort perioden om Afrika færdig, og alle afleverer arbejdshæfter på mandag. 
Derefter står menuen på tre eller fire uger med matematik og Lone. 
I går torsdag var John Dyrnesli her og snakkede med klassen om praktikken og om UU’s rolle 
i dette skoleår. Han vil gerne invitere alle klassens forældre til et forældremøde, der handler 
om uddannelsesvalg og alt det, eleverne skal igennem om det. Det er tirsdag den 25. 
september klokken 17. til omkring klokken 18. 
Vi er også i gang med at snakke om Fordybelsesopgaven, der skal afleveres i den sidste uge i 
november. Det glæder vi os til. 
Den 7. september skal 8. klasse tilbringe dagen på Teknisk Skole.  
På forældremødet i tirsdags snakkede vi om mange ting, herunder de opstrammede 
telefonregler – herunder det, at eleverne ikke i skoletiden ringer hjem, og at hjemmet heller 
ikke ringer til eleven, men til kontoret, der så giver besked. Det giver meget mere 
forstyrrelse, end man sikkert forestiller sig, når Far eller Mor kontakter eller bliver 
kontaktet.  
Vi betonede også lektielæsningen – der er lektier til hver eneste hovedfagstime i hele 
skoleåret, og fra nu af er der også lektier til sprogtimerne. Det kan I jo en gang imellem minde 
jeres børn om. 
På tirsdag er det vores årlige høstfest. Klassen står for at lave høstkrans og høstsupper 
sammen med 6/7 klasse. Jeg håber at se jer alle sammen til denne festlige fest, der slutter 
klokken lidt over syv. Husk maden. 
 
Med venlig hilsen – Hans Peter Rasmussen 
 
 

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/

