
 

 

Ugebrev              5. okt. 2018  

KALENDER 

Mandag   8. okt. Forældremøde i 2./3. kl. (kl. 17:00) 
Tirsdag   9. okt. Forældremøde i BH-kl./1. kl. (kl. 17:00) 
Mandag 15. okt. Efterårsferie – uge 42 
 

 
 
Kære forældre i BH-1. klasse 
En stille og rolig uge med en del sygdom de sidste par dage. Vi er begyndt at arbejde med 
efterårstemaet, vi synger, strikker, tramper tabeller og har engelske sanglege. God weekend. 
 
God weekend - venlig hilsen Helene 
 
 

Kære forældre i 2./3. kl. 
Klassen har haft Sine som vikar i dag og i går – det er gået godt. 
 
God weekend og venlig hilsen Vita 
 

Kære forældre i 4./5. kl. 
Endnu en uge er gået i dyrenes verden. Vi har hørt om bjørne. Vi fandt ud af, at bjørnene har 
et roligt og venligt gemyt – den virker rar. Og det store spørgsmål i samtalen blev, hvorfor 
bjørnene bliver større og større jo længere nordpå man kommer på kloden. Løven er et 
majestætiske dyr. Det kan man se på den måde, den bevæger sig på – roligt og stolt. I 
forbindelse med denne periode har børnene fået en hjemmeopgave. De skal skrive om et dyr, 
som de selv vælger. Opgaven skal være færdig og afleveres på fredag. Den skal selvfølgelig 
skrives i hånden og med smukke tegninger.  
Det er blevet vådt og koldt udenfor, derfor vil jeg anbefale, at varmt tøj og indesko kommer 
med i skole.  
Jeg ønsker jer alle en god weekend. 
 
Med venlig hilsen – Lone Yde Jensen 
 
 

 



Til forældrene i 6-7 klasse 

Turen til Lønstrup blev aflyst, da der opstod hindringer for transporten. Men pyt med det. Vi 
havde en dejlig og hyggelig dag i klassen. Vi spiste boller og spillede spil, legede i salen, og 
onsdag gik vi en lang tur til kalkværket. Stemningen i klassen er god, og jeg er meget glad for 
at være lærer for jeres dejlige børn. 
 
Med venlig hilsen og god weekend Birgitte  

 

 
Kære forældre i 8./9./10. klasse 
Velkommen tilbage til skolen i næste uge. I har bestemt haft en herlig praktikuge med mange 
erfaringer, I kan glæde jer over. 
Nu er der skole igen – men: På grund af mit fravær er mandag anderledes: I skal møde på skolen til 
time kl. 11:45, hvor I får jeres dansktime, og så har I fri til normal tid efter blokfag. 
På gensyn på tirsdag. 
 
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/

