
 

 

Ugebrev              9. nov. 2018  

 

KALENDER 

Tirsdag 13. dec. Lanternefest (Morgenfruen/BH-kl./1.kl.) 
Lørdag     1. dec. Julebasar kl. 10.00 – 15.30 
Torsdag 20. dec. Juleafslutning 
Mandag    7. jan. Første skoledag efter juleferien 
 

 
 

Genopslag: JULEBASAR d. 1. december:  
Fordelingen af forældreopgaver/boder bliver indtil videre: 
 

BH.kl./1.klasse – Fiskedam  
 

2./3. klasse – Konditori 
 

4./5. klasse – Restaurant + salg af drikkevarer. (Vi beder om, at hver familie bringer en 
madret til ca. det antal personer, man kommer + et par stykker eller tre mere, lige som vi 
plejer til arrangementer.  Det giver tilsammen en flot buffét, hvor der så skulle være nok til 
alle  ) 
 

6./7. Vaffelbod (Sammen med eleverne) 
 

8./9. Loppemarked og Amerikansk lotteri (Sammen med eleverne) 
 

Blandet Landhandel og krystalbod skal gerne bemandes med ”overskuddet” af voksne, når 
der er lavet vagtplaner for klasserne   Der kommer muligvis flere boder. 
 

Dekorationsboden efterlyser hjælpere med lyst til at kreere juledekorationer, kranse mv. Der 
er også praktiske opgaver med hensyn til opstilling, fylde ler i krukker, klippe gran osv. osv., 
så alle kan være med.)  
 

Klasserepræsentanterne bedes aftale/koordinere med forældrene i klassen samt udforme 
vagtlister, når vi nærmer os basaren.  Hvis der er spørgsmål til dette, kan man kontakte mig 
via kontoret. 
 

Der skal gerne indsamles gevinster til amerikansk lotteri, og det vil være en stor hjælp, hvis I 
vil hjælpe med det  
 



I nye forældre, som ikke har været med før, skal endelig spørge, hvis I har brug for det  
Der kommer nærmere beskrivelser af boder og opgaver i senere ugebrev. 
 

Med venlig hilsen Vita 
 

 
 

Basarfolder og plakat 
Et par forældre arbejder ihærdigt på at få dem klar til uddeling – det bliver i begyndelsen af 
næste uge. 
 
Venlig hilsen Vita 
 
 
 

Kære forældre i BH-1. kl. 
Vi har haft en god uge i klassen. Børnene glæder sig til lanternefesten tirsdag i næste uge, se 
vedhæftede fil med invitationen. God weekend. 
 
Venlig hilsen Helene 
 
 

Kære forældre i 4./5. kl. 
Så er det blevet november, og basaren nærmer sig. Vi øver på noder, fløjte og engelsk, som vi 
skal optræde med, og den første julepynt har sneget sig ind i form af stjerner med mere.  
I hovedfag er der højtlæsning af en Kiplinghistorie, som handler om en umættelig nysgerrig 
elefantunge. Det går rigtig fint, og vi har brugt teksten til at se på staveregler og staveord. Vi 
leger med adjektiver, verber og substantiver. Skriver historie, hvor vi skal finde ud af, hvor 
der skal være punktum, og så er der lige de der egenavne, som vi skal huske at skrive med 
stort. Jo, ”den danske sprog kan godt være en svær en”.  
Det er alt for denne gang. Jeg ønsker alle en rigtig god weekend. 
 
Med venlig hilsen – Lone Yde Jensen 
 
 

Kære forældre i 6./7. kl. 
Vi har i ugen arbejdet med at skrive fortællinger og jeg stiller nu lidt højere krav.  
Vi øver kunsten at skabe billeder med ord, hvor eleverne i højere grad end i den helt frie stil, 
skal være bevidste og reflekterende om det de vil fortælle. Trods visse vanskeligheder 
bevæger vi os ind i nyt terræn   
Vi bruger mere tid på fløjten, og vi øver os til Basaren. Vi spiller samlet og i grupper, hvor 
børnene hjælper hinanden.  
Efteråret er kommet med influenza, så flere har været hjemme under dynen i ugens løb. 
I næste uge har klassen Hans Peter til hovedfag, hvor der øves til julespillet. 
Med ønske om en god weekend.  
 

Med ønske om en god weekend Birgitte  

 
 



Kære forældre og elever i 8./9./10. klasse 

Nu er vi færdige med historie lige i denne omgang. Det er jo pudsigt, som netop dette fag 
indeholder de fleste andre fagområder – politik, samfundsfag, geografi, fysik osv. 
I næste uge har klassen, som I allerede har fået at vide – eurytmi i hovedfag. Det videre forløb 
får I mere at vide om undervejs og i alle tilfælde i næste ugebrev. 
Vi var i Gigantium for at se på en lang række uddannelses- og skolemuligheder. En del af 
eleverne fik meget ud af dette besøg. 
Fordybelsesopgaven skal afleveres den 27. november i skoletiden. Den bliver udstillet for 
skolen dagen efter, og ved basaren lørdagen efter bliver alle opgaverne udstillet i salen. Vi 
glæder os meget til at se de flotte og imponerende opgaver. Formålet med dem er ganske vist 
først og fremmest, at den enkelte elev får lejlighed til at se, hvad han eller hun er i stand til, 
når anstrengelserne og koncentrationen er størst. Men vi andre vil også gerne have glæde af 
dem, og det får vi ved disse lejligheder.  
Arbejdet med at skabe arbejdsprocesstemning i samtlige undervisningssituationer foregår 
stadig, og det virker, som om det bliver et frugtbart arbejde.  
 
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/

