
 

 

Ugebrev                 3. maj 2019  

 

KALENDER 

Tirsdag    7. maj  Eurytmiforestilling  Kl. 19.00 
 
 

 



Om eurytmiforestillingen på tirsdag kl. 19. 
Programmet indeholder forskellige orkesterværker blandt andet ”Den gamle borg” fra 
Mussorgskys udstillingsbilleder, musik fra Svanesøen og et til lejligheden skrevet korværk, 
som således har uropførelse på denne lille tourné.  12. klasse eurytmi består af ren 
bevægelse uden ledsagelse af musik eller tale, hvor noget, som kaldes ”de tolv urbevægelser” 
fra dyrekredsen vises, symfonisk eurytmi til Mussorgskys værk og til sidst H.C. Andersens 
eventyr ”De vilde svaner” som er eurytmi, musik og kor.  
Det bliver sikkert en uforglemmelig aften med oplevelser af de helt store for både børn og 
voksne. Billetter koster 50 kr. for voksne. Børn gratis adgang.  
Billetter kan bestilles på skolens kontor, eller man kan indbetale til MobilePay 45790 . 
Billetter sendes med eleverne hjem eller ligger klar ved indgangen. Børn gratis adgang.  
HUSK venligst at angive navn og antal personer i alt. 
Man kan kontakte skolen 9817 7444 for nærmere info. 

 
Kære BH-kl./1. klasse 
Forrige uge var en noget urolig uge, men alligevel med en god stemning i klassen. Børnene 
skulle igen finde rytmen efter påskeferien, som jeg håber har været rigtig dejlig for jer. Den 
forgangne uge har vi haft dansk i hovedfag og engelsk i første fagtime. Der er skemaændring 
tirsdag og torsdag fremover. Mette der også er i SFO-en, har anden fagtime, det er to 
håndarbejdstimer Mette skal undervise i. Tirsdag d.7.  maj kommer elever fra Odense 
Steinerskole på besøg i Aalborg. De optræder inde på Studenterhuset med eurytmi ”De vilde 
svaner af H. C. Andersen og ny komponeret symfonisk musik dertil. Det er kl. 19.00, billetter 
kan købes på skolens mobilepay 45790 og selvfølgelig også med kontanter :). Husk at skrive 
jeres barns navn ved betaling, voksne 50 kr., og børn er gratis, Jeg håber alle har mulighed for 
at komme. Rigtig god weekend. 
 
Med venlig hilsen Helene 
 
Kære forældre i 2./3. klasse 
Det var en dejlig tur vi havde i ZOO – vejret var aldeles pragtfuldt, og alle nød de skønne 
omgivelser. En stor tak for hjælpen til Guldmajs mor, Matilde.  
Tirsdag var Jonathans sidste dag, før han og hans familie flyttede til Bindslev. Vi ønsker 
Jonathan og hans familie alt det bedste fremover. Der blev spist kage, og der blev sagt farvel, 
men der kom også mange håbefulde spørgsmål om fremtidige muligheder for legeaftaler. 
De sidste par dage er der som praktisk opgave lavet lodder af ler til vægtene. Vi har lånt 
Dortes brevvægt og vejet af, så vi håber, at vi med nogen af dem har ramt 1 – 5 – 10 – 50 og 
100 grams lodder. (Vi vejer efter, når de er tørre), og hvis der er lodder på 3- 8 -13 eller et 
andet tal, så er det bare ok. Det bliver regnestykkerne bare bedre af. 
Mange sjove ting har været på vægtene – og der blev f.eks. vejet ting fra madpakkerne i går. 
Med vejet menes, at der blev skabt ligevægt. Herlige dage med stort engagement. 
Fra mandag går det løs med tal og regning – men ud fra alle de praktiske muligheder, 
vægtene giver. Det bliver i periodens løb til mere og mere egentlig regning, hvor vi bevæger 
os lidt tilbage i den horisontale regning og derefter til den vertikale. Vi skal i første omgang 
operere med tal op til 1000, men når sikkert en del højere i løbet af perioden.  
Læsebogen og læsning forsvinder ikke helt – vi skal jo holde gang i læselysten og læseglæden. 
Det vil være godt, at der er bøger af passende sværhedsgrad derhjemme og en lille 
opmuntring til at finde en lille læsestund nogle gange om ugen. 
 
God weekend – venlig hilsen Vita 



 
 

 

 

 

 
 

 

Kære 4./5. klasse 

Geometrien fortsætter i denne uge. Pentagoner, heksagomer, trekanter dodekagoner, vinkler 
som er stumme.  
De gamle babylonere, som opdelte cirklen i 12-uret. 
Og ikke mindst geometrien i naturen. Det er et helt vildt spændende emne – det er dog ikke 
alle elever, som bliver grebet af den samme begejstring som læreren. Tænk – alt omkring os 
er geometri. 
Igen vil jeg opfordre alle til at se eurytmiforestillingen på tirsdag. Nu har alle forældre en 
mulighed for at få den fulde oplevelse af, hvad elevernes eurytmi kan udmynte sig i. Jeg 
glæder mig i hvert fald meget.  
Kommentar til fotos (Se bagest i ugebrevet) – Geometri i mange udgaver.  
 
 
Med venlig hilsen Lone Yde Jensen 
 
 
 

Kære forældre i 6./7. klasse 
Klassen har haft fælles skema med 8./9 kl. i denne uge, hvor de har haft Hans Peter i en del 
timer – bl.a. om Danmarks geografi.  Jakob er der ikke i næste uge, så Hans Peter fortsætter 
det fælles arbejde i nogle af fagtimerne, og Sine er vikar i øvrige timer.  
Klassen får fri kl. 12.30 onsdag, hvor sløjd og håndarbejde bortfalder. 
 
Vi håber, at I og jeres børn har mulighed for at se forestillingen på tirsdag. Eleverne har 
været meget optaget af de to tidligere forestillinger, og det bliver helt sikkert endnu flottere 
denne gang. Mere info ovenfor. 
 
Rigtig god weekend - Venlig hilsen Vita  
 

 
Kære forældre og elever i 8/9 klasse 
 
I denne uge har klassen været sammen med 6/7 klasse. Vi har i et intenst forløb beskæftiget 
os med to ting: Danmarks geografi og faget Kunstbetragtning. 
Sidstnævnte fag er det, der står på skemaet for de næste tre uger – først to uger på skolen og 
derefter en uge i København. 
Vedrørende rejsen: Klassen fik en seddel med hjem, som jeg bad jer skrive under og aflevere. 
Jeg har ikke modtaget seddel fra alle endnu – vil I være venlige og give jeres børn denne 
seddel med. 
Afgang mandag den 20. 5. klokken 9:00 – mødetid kl. 8:35. 
Hjemkomst den 24.5. kl. 21:13. 
Nærmere oplysninger kommer til eleverne i løbet af de næste dage. 
NB: Husk den pragtfulde forestilling på tirsdag. Eleverne har været meget fascinerede de 
andre gange, Odense-skolen har besøgt os med deres forestillinger – og denne gang bliver det 
bestemt endnu flottere. 
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/

