
 

 

Ugebrev                 26. april 2019  

 

KALENDER 

Tirsdag    7. maj  Eurytmiforestilling  Kl. 19.00 
 
 

 



Til alle –  

OBS – OBS – OBS – OBS – OBS …………… 
 
Eurytmiforestilling mv. 
 
Kære forældre 
Som tidligere skrevet kommer Odenseskolens ældste klasser og opfører en forestilling i 
anledningen af, at steinerskolerne verden over fejrer 100 året for den første skoles 
begyndelse (i Tyskland).   
 
Forestillingen er en aftenforestilling, som begynder kl. 19.00, og den foregår i Studenterhuset 
her i Aalborg. Forestillingen er gratis for eleverne. For voksne er prisen 50 kr. 
 
I forestillingen forenes orkester, kor og eurytmi. 

Første del er skolens ældste klasse (12. årgang) som viser de 12 urbevægelser, som 
tilsammen giver skaberordet/logos.  Derefter spiller orkesteret `Den gamle borg`, fra 
Mussorgskys udstillingsbilleder. 
Til sidst vises H.C.Andersens eventyr `De vilde svaner`. Denne del består af eurytmi, 
orkestermusik og et til lejligheden skrevet korværk. 
 
I alt kommer der ca. 100 unge mennesker og deres lærere. Overnatning og bespisning bliver 
på Trekanten. 
 
Vi glæder os meget over, at Odenseskolen har valgt Aalborg igen. De har været her to gange 
før – dog uden overskoleorkesteret – og har vist os to fantastiske forestillinger. Vores elever 
var begejstrede og talte en del om det i tiden efter.  Vi har fortalt eleverne om det hele til 
morgensang i dag, og det var tydeligvist noget, de vil se frem til. 
 
Biletter kan købes via MobilePay 45790 – 50 kr. – for voksne. (Angiv venligst jeres barns 
navn). 
 
Der bliver sendt mere info om biletter i næste uge. 
 
På lærerkollegiets vegne – Venlig hilsen Vita. 

 
 
 

SFO - Sommerferiepasning 
Kære forældre.  
Husk at der er sidste tilmelding til sommerferiepasning på onsdag d 1. maj. 
Tilmeldingsskema fås i SFO’en. 
 
Med venlig hilsen Mille Gunnergaard 
 
 
 



Generalforsamlingen i går: 
 
Tak for en fin generalforsamling.  Den nye bestyrelse består af følgende personer: 
 

- Formand: Fillip Nielss Stehr-Rasmussen Udpeget af Antroposofisk Forening 
- Næstformand: Mally Torleifsdottir Udpeget af Kulturforeningen 
- Kasserer/sekretær: Henrik Beske (forælder i 2./3.+6./7.) 
- Bestyrelsesmedlem: Anna Kelemen (forælder i 2./3.+6./7.) 
- Bestyrelsesmedlem: Charlotte Nielsen (forælder i 2./3.) 
- Suppleant: Anneemaj Søgård(forælder i Bh.kl./1.) 
- Suppleant: Michael Dehn Klit (forælder i 2./3.) 

 
Der kommer senere et referat fra mødet, hvor skolens tilsynsførende desuden 
fremlagde sin rapport. Denne kan fra næste uge læses på skolens hjemmeside og 
bliver ligeledes sendt ud via email. 
 

Venlig hilsen Vita 

 
 
Kære forældre i 2./3. klasse 
Nu runder vi danskperioden af og bevæger os ind i faget regning. Vægtene er stort set 
færdige, og i næste uge skal vi prøve at ”veje” alt muligt – i dag f.eks. gav en prop til en 
drikkeflaske i den ene skål og et viskelæder i den anden total ligevægt. Der kommer mere af 
samme slags – måske en leverpostejsmad op mod et æg osv. Det giver en masse erfaringer i 
at bedømme, og så er det sjovt. Vi skal i den nærmeste tid have lavet lodder, som skal bruges, 
når vi skal i gang med mere konkrete opgaver. 
Vi har i flere uger øvet tabeller, ti’er venner (7+3=10,  1+9=10 osv. plus lidt hovedregning i 
vores rytmiske del om morgenen, som forberedelse til denne periode.   
Lidt mere omfattende beskrivelse kommer senere. 
 
Rigtig god weekend  - Venlig hilsen Vita 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

Kære 4./5. klasse 

Velkommen tilbage fra en varm og solrig påskeferie. Jeg håber alle har nydt den.  
Klassen er begyndt på en frihåndsgeometri periode. Det betyder, at vi skal lære et helt nyt 
sprog – geometri. Nu er en streg blevet til en linje, midten er blevet centrum og grader er ikke 
noget, som man indstiller på vaskemaskinen. Radius og diameter, rette vinkler, 
længdegrader, cirklens kvadrat, som har givet os muligheden for at pynte klassen med 
terninger. Vi har lige lært, at den lige og den krumme, som vi lavede 1. skoledag danner basis 
for alle geometriske farver. 
Alle elever er blevet informeret om eurytmiforestillingen, som kommer på besøg fra Odense 
Skolen. Der er mere information andet sted i ugebrevet. Jeg vil gerne opfordre alle til at give 
sig selv lov til at opleve en eurytmiforestilling. Tidligere har skolen haft forestillinger på 
besøg, og det har været en meget dejlig oplevelse for eleverne. Jeg håber alle vil tage imod 
tilbuddet. 
 
Med venlig hilsen Lone Yde Jensen 



Kære forældre i 6./7. klasse 
STJERNENAT 
Tirsdag aften i næste uge – den 30. april – skal eleverne først møde i skole kl. 19:30, og de 
skal have spist aftensmad hjemmefra. De har altså fri om dagen og skal først møde om 
aftenen. 
Når det bliver mørkt, vil vi se på stjerner, og jeg håber, vejrudsigten holder stik – der står, at 
det bliver stjerneklart. Der bliver også tid til, at vi kan hygge os og have det sjovt. 
Eleverne skal medbringe liggeunderlag og sovepose eller lignende evt. madras og dyne. 
Jeg håber, et par forældre vil bage boller til morgenmad og madpakker til onsdag, samt 
eventuelt købe pålæg mv. Ring gerne til mig, hvis du kan hjælpe med det. 
Onsdag den 1. maj er vi jo så på skolen fra morgenstunden, og efter en normal skoledag tager 
vi ind til byen og bowler sammen med Vita. Tidspunktet er flyttet frem til kl. 13, så vi er 
færdige kl. 14, hvorefter vi tager eleverne med tilbage til skolen, med mindre de må tage 
hjem selv. 
 
Venlig hilsen Jakob Andersen 
 
 

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/

