
 

 

Ugebrev                29. marts 2019  

 

KALENDER 

Fredag 12. april Sidste dag før påskeferien 
Torsdag  25.april Generalforsamling 
Tirsdag    7. maj Eurytmiforestilling - aften 
 
 
 

Til alle forældre: (OBS) 
Vil I være opmærksomme på at få låst svævebanen igen, hvis jeres børn bruger den i 
forbindelse med, at I har weekendrengøring på skolen? 
 
Venlig hilsen Mille i SFO 
 

 

Waldorf 100 
Til august fejrer steinerskoler i hele verden 100 års fødselsdag. Det bliver markeret på 

forskellige måder – også her på skolen. Bl.a. kommer hele overskolen fra Rudolf 
Steinerskolen i Odense på besøg d. 7 maj, hvor de skal opføre en stor eurytmiforestilling. De 
har deres symfoniorkester med, som tæller ca. 90 elever. De skal indkvarteres ovre på 
Trekanten. 
I den forbindelse har vi brug for hjælp, og vi vil derfor spørge, om der er nogle af jer forældre, 
som har mulighed for at hjælpe med PR – udformning/ fremstilling af plakat, og nok noget 
praktisk hjælp d. 6. og 7. maj? Gerne besked til kontoret eller undertegnede på 2427 1597. 
Der kommer nærmere oplysninger i følgende ugebreve, men reserver endelig dagen/aftenen 
d. 7. maj allerede. Det bliver uden tvivl forrygende. Musikdelen er skrevet til lejligheden og 
har således uropførelse  
 
Venlig hilsen Vita  
 

Skolernes Sangdag 
Traditionen tro synger vi i den anledning mere end ellers her i marts måned, og det 
kulminerer med en lille sangoptræden på Smedecenteret på onsdag d. 3.4 kl. 10.30 – 11.00. 
Der er almindelig skolegang både før og efter. Venlig hilsen Vita 

 



Kære forældre i BH-1.klasse 
Vi afsluttede sidste uge med en “legetøjsdag”, det var hyggeligt. På onsdag afholder vi 
skolernes sangdag, da går vi alle op til et nærliggende plejehjem og synger for de ældre 
borgere. I næste uge holder vi påskefest i klassen. Børnene bedes hver medbringe to 
udpustede æg til på mandag. God weekend. 
 
Venlig hilsen Helene 
 

Kære forældre i 2./3. klasse 
Vi er påbegyndt en ny periode om ”Vægt”. Vi har afprøvet, hvad kroppen gør, når man holder 
noget tungt ud fra kroppen og tæt på kroppen - og har sammen med Lars prøvet os frem for 
at finde ud af, hvordan man opnår ligevægt. I dag har vi konstateret, at fordi noget er stort, er 
det ikke nødvendigvist tungt og ikke nødvendigvist let, selvom det er småt. -- Er I med  ? 
Rigtig god weekend - Venlig hilsen Vita   

 

 

 

 
 

 
 

 



Kære forældre i 4./5. klasse 
Så er det blevet forår, og det kan være svært at få ungerne ind, når de først er blevet 
lukket ud fra det ”mørke” klasseværelse. Herinde skal man jo fokusere. Men det går 
alligevel. I denne uge afslutter vi Indien med at arbejde med livets hjul. Det er et billede 
på menneskets sorger og glæder, og hvad man skal stræbe efter. I morgen, fredag er jeg 
blevet overtalt til, at vi hygger med brætspil. Principielt er jeg imod legetøj mm. Men 
ingen regler uden undtagelse, og det var så i dag. Ellers øver vi sangene til skolernes 
sangdag. Vi skal optræde på onsdag. Det skal nok blive hyggeligt.  
De sidste to uger inden påskeferien, skal klassen have Hans Peter i hovedfag, da jeg skal i 
den ældste klasse. De skal vist nok have lidt matematik.  
Det er alt for denne gang. Jeg ønsker alle en varm og solrig weekend. 
 
Med venlig hilsen – Lone Yde Jensen 
 
 

Kære forældre i 6./7. klasse 
Det er faktisk ikke helt let for nogle af klassens elever at holde orden på deres ting. Det 
gælder også blyanter og fyldepen, viskelæder og lineal mv. Vil I spørge jeres børn, om 
der er noget, de mangler i den henseende, for det er ikke så let at skrive uden en blyant. 
Jeg er blevet spurgt, hvad det er for nogle sange, vi har hørt, læst og sunget i engelsk, og 
jeg må indrømme, at de ikke er helt sobre. Men de er morsomme, og jeg kan da anbefale 
at høre dem. De er skrevet af Tom Lehrer og kan høres på Youtube. ’I hold your hand in 
mine, dear’ er så sød en melodi, men indholdet er ret overraskende. Desuden læser vi 
lidt på engelsk om fysiognomi. Det det drejer sig om nogle kapitler fra en bog af Charles 
Kovacs: ’Muscels and bones’. Kovacs har nogle overraskende konklusioner om kroppen. 
Foreløbig har vi læst om, hvad det dog skal gøre godt for, at vi skal sove i kapitlet ’Sleep’. 
Sløjdholdet udhuler birkestammer til fuglehuse (Se billedet nederst i ugebrevet), og når 
de kommer med hjem, vil det være godt at hænge dem op straks, for vi er jo godt fremme 
i redebyggesæsonen.    
Astronomiperioden er fortsat med månefaser, tidevand, de klassiske planeter og 
lignende. Desuden har vi fået styr på, hvorfor morgen- og aftensolen er rød og himlen er 
blå. Ud fra de farver, vi kan iagttage gennem et prisme kan fænomenerne beskrives 
således: Lys set gennem mørke er rødt, mørke set gennem lys er blåt. Derfor: Solens lys, 
viser sig som rødt, når det ses igennem den formørkede atmosfære. Det mørke, sorte 
kosmos viser sig set gennem den oplyste atmosfære som blåt. 
 
Med venlig hilsen Jakob Andersen 
 
 

Kære forældre i 8./9./10. klasse 
I denne uge har vi været på besøg på Nordjyske. Vi så radiostudiet, fjernsynsstudiet, 
trykkeriet og mange andre ting, og vi hørte dem fortælle om medier – og ikke mindst om, 
at der er forskellige medier, vi skal være forsigtige med at have tiltro til. Det var meget 
interessant og dejligt, at Nordjyske på den måde vil invitere skoleklasser. Tak til dem for 
det. 
Ellers har vi i hovedfag i denne uge beskæftiget os med 1. Verdenskrig. Vi gør emnet 
færdigt i nogle enkelte timer i næste uge, da vi – ligesom i tirsdags – ikke kunne have 
almindelig hovedfagstime i går på grund af en vikarsituation. Klassen blev sammen med 



6/7 klasse fortalt om demokratiets indførelse i Danmark og om Grevinde Danner og 
hendes betydning. 
I de to næste uger har klassen matematik med Lone Yde. 
 
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  
 
 
 

Sløjdholdet i 6./7. kl. laver fuglehuse 
 

     
                  
  
         
                                                

http://www.ideonskovbutik.dk/

