
 

 

Ugebrev              11. januar 2019  

 

KALENDER 

Mandag 18. febr. Vinterferie (18.02.-24.02.19 – uge 8) 
Fredag   1. marts Fastelavnsfest (i skoletiden) 
 
 
 
 

Kære forældre i BH-1. klasse.  
Det har været dejligt at se jeres børn efter juleferien, de er glade for at se hinanden og dagene 
er løbet afsted. Vi er begyndt med en danskperiode og der arbejdes på, at færdiggøre nogle af 
deres håndarbejder, så der kan begyndes på noget nyt. Der er ny rengøringsliste i jeres barns 
taske. God weekend. 
 
Venlig hilsen Helene 
 
 

Kære forældre i 4./5. klasse 
Velkommen tilbage efter en, forhåbentlig, dejlig ferie. Det var skønt at se ungerne igen. 
Vi er kommet i gang med fortsættelsen af geografiperioden, hvor vi lige mangler det sidste. Vi 
har lært om Danmarks spisekammer, Sofie, som senere blev kendt under navnet Amanda, 
Egeskov Slot og mange andre ting. Vi har fået skrevet en masse og tegnet.  
Jeg vil gerne byde Sammi velkommen, og jeg håber han og hans familie vil få en god tid her på 
skolen. 
Fredag har klassen besluttet at afprøve skøjtebanen inde i byen, hvis vejret arter sig. Det 
glæder jeg mig til. 
Jeg ønsker alle en god weekend 
 
Med venlig hilsen – Lone Yde Jensen 
 

 

Kære forældre 6./7. kl.  
Klassen har haft mig i hovedfag, og jeg fortalte om Cæsar.  
 
Med venlig hilsen – Hans Peter Rasmussen 



 

Kære forældre 8./9. kl. 
I dag fredag fik klassen en uventet invitation til at tage med på skøjtebanen- Det fik de lov til. 
– De har fri, når de er færdige derinde.  
God weekend. 
 
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/

