
 

 

Ugebrev              18. 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 en uge, hvor der har været mange syge og nogle dage meget få børn i klassen. 
De der har været tilbage har holdt skansen og stemning er god. Sundhedsplejersken kommer 
på besøg i klassen d. 28. januar, kl 8.20. De elever der er 1.klasse har et brev i tasken fra 
sundhedsplejersken. God weekend til jer. 
 
Venlig hilsen Helene 
 
 

2./3. klasse 
Ugen er gået med vikar, og klassen har klaret det fint. Vi gik i gang med regning og øver 
tabeller på forskellig vis. I dag har vi talt meget om, hvad der gør, at vi føler os godt tilpas og 
om, hvad der gør os skidt tilpas. Det kom der en rigtig god samtale og proces ud af.  
Håber, at alle bliver raske i løbet af weekenden  
 
Venlig hilsen Vita 
 
 

Kære forældre i 4./5. klasse 
Så er vi ved at være færdige med vores geografiperiode. Vi har hørt om Jylland og hvordan 
det er delt i to, med det flade landskab ud mod vestkysten og den østlige del, som er meget 
mere kuperet. Vi har snakket om hvad det har af betydning på, hvordan livet har formet sig, i 
forhold til hvor man har valgt at bosætte sig. I engelsk læser vi en spøgelseshistorie og er 
kommet godt i gang med at skrivning, for at øve grammatikken. Ellers er der ikke så meget at 
fortælle, bortset fra at I sikkert har erfaret at sygdom har ramt mange, det gælder både 
elever og lærer. Men vi håber at alle snart kommer friske tilbage. 
Jeg ønsker alle en god weekend. 
 
Med venlig hilsen – Lone Yde Jensen 



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/

