
 

 

Ugebrev                 14. juni 2019  

 

KALENDER 

Sommersol/arbejdsdag    Lørdag 15. juni 9-17 
Sommerfest     Tirsdag 25. juni kl. 17:00 
Første skoledag efter sommerferien Onsdag den 14. august  
    
 

 

Alle børn har fået udleveret en kuvert med følgende: 

• Invitation til sommerfest, tirsdag den 25. juni kl. 17:00  

• Ansøgning til fripladstilskud – Skal være udfyldt og returneret til skolen   
senest mandag den 19. august 2019. 

• Tilmelding til SFO til august 2019 – Bedes udfyldt og returneret til skolen       
senest onsdag den 26. juni 2019.   

 

Med venlig hilsen Kontoret 

 
 
Vedrørende sommerafslutning onsdag d. 26. juni. 
Kære forældre 
Kl. 10.30 har vi en formodning om, at 8./9. klasse udfordrer lærerne til en omgang rundbold 

på boldbanen. (Og vi forventer selvfølgelig, at lærerne vinder stort 😊 ) 

Derefter er der fælles skoleafslutning i salen kl. 11.30, hvor alle er hjerteligt velkomne – 
forældre, bedsteforældre osv.  
 
Den ældste klasse skal have overrakt vidnesbyrd og blomsterkrans, og der skal i det hele 
taget rundes af for i år. Der bliver elevoptræden, og skolens smukke talerstol bliver sat frem. 
Der plejer at være rift om at sige noget fra den.  
Dagen slutter kl. 12.30, og eleverne har derefter sommerferie til d. 13. august kl. 9.00. 
Vel mødt. 
 
Med venlig hilsen 
lærerkollegiet 
 



Arbejdslørdag 
Kære forældre i alle klasser. 
Der er jo ”Sommersol” arbejdsdag I morgen, hvor vi glæder os til at se jer og til at tilbringe 
dagen i hyggeligt arbejdsfællesskab med jer. Vi takker på forhånd for jeres engagement og 
store hjælp – og vi ser frem til, at mange små og større opgaver kan blive løst. Et skoleår 
slider jo naturligt på de fysiske omgivelser, og selv om vi synes, at jeres børn passer rigtigt 
godt på deres skole, så er ”tidens tand” alligevel på spil. Det er dejligt at opholde sig i pæne 
omgivelser, som bringer meget til såvel undervisningsmiljø som arbejdsmiljø.  

Vi begynder kl. 9 i salen 😊 
Vel mødt.  
 
På skolens vegne og 
med venlig hilsen 
Vita 
 

 
INFO 
Vi byder velkommen til to nye lærere, som er på skolen frem til sommerferien. Det er Britta 
Tronsgård, som vikarierer i 2./3. klasse, og Steffan Rønnow Petersen, som er gæstelærer i 
naturfag i 8./9. klasse. 
Vi byder jer hjerteligt velkommen og håber, at I får en god tid her hos os. 
 
Venlig hilsen Vita 

 
Kære BH-kl./1. klasse 
Det har været et par gode uger i klassen, der er god aktivitet og børnene færdiggør, iblandt 
meget andet, deres håndarbejde, så det kan komme med hjem til ferien. Der er på lørdag 
fælles arbejdsdag på skolen, desværre har kun tre familier i klassen meldt tilbage, at de 
kommer. Jeg håber flere får lyst til at deltage, det er sædvanligvis en rigtig hyggelig dag. 
 
Med venlig hilsen Helene 

 
Kære forældre i 2./3. klasse 
Efter de seneste ugers regne-periode kommer vi nu ind i det sidste hovedfagsforløb for i år.  
Det er Britta, som forestår den. Temaet er Skabelsen. Det er en inderlig periode med 
fortælling og en del ”vådt i vådt” maling. Der er allerede kommet fine malerier op på 
opslagstavlen, som børnene stolte viste frem her til morgen. De fleste af dem elsker at male. 
Det har været en stor fornøjelse at opleve, at børnene har taget virkeligt godt imod Britta. Vi 
har været en del sammen alle sammen, men der har også været stunder, hvor Britta har 
været alene med dem. Det er gået rigtig godt. 
Børnene har længe gerne villet have vægtene med hjem – det kommer de i dag. Hæfter mv. 
kommer med hjem op til ferien. 
Glæder mig til at se jer her i weekenden. Jeg sender mail til jer inden længe.  
 
God weekend – venlig hilsen Vita 
 
 



Kære forældre i 4./5. klasse 
Nu lakker skoleåret mod enden og efter en periode med regning, hvor vi har knoklet med 
især brøker. Det har ikke været helt let at få styr på blandede tal, uægte brøker, gange og dele 
med brøker, fællesnævnere mm. Så nu er vi gået i gang med at forberede klassens optræden 
til sommerfesten. Se indbydelsen som er blevet sendt ud tidligere. I den forbindelse er det 
vigtigt, at eleverne kommer senest et kvarter før, da de skal have dragter på. 
I morgen, lørdag, er der sommersol. Det plejer at være en hyggelig måde at mødes med andre 
forældre i et arbejdsfællesskab. Og det er samtidig det tidspunkt, hvor klasserne får gjort 
hovedrent, hvilket de helt klart trænger til. Men i år ser det ikke ud til at det vil blive gjort i 
vores klasse, da der desværre ikke er tilmelding nok fra klassens forældre. Der kan 
selvfølgelig altid komme noget i vejen, så man ikke kan deltage i det fælles ansvar, for at 
vedligeholde og rengøre skolen, men så skal man være klar over hvilke konsekvenser det har. 
Det er alt for denne gang. 
 
Med venlig hilsen Lone 
 
 

 
 

 

 

 

 
Kære forældre i 6./7. klasse 
Vi er jo hjemme igen efter en begivenhedsrig tur til Bornholm. Og man må sige: I modsætning 
til mange, der har set ting på Bornholm, så har vi mærket øen, helt ind i det inderste af vores 
knogler. Det var en pragtfuld tur med en klasse, der viste sig fra alle dens bedste og stærkeste 
sider. Meget mere om dette på forældremøde. 
Her: En mere end bare hjertelig tak til Anja, der tog med og var en aldeles uvurderlig støtte 
for os alle sammen. 
Nu har vi frem til sommerferien en blandingsperiode med noget historie – med 
udgangspunkt i Bornholms tempelherrer – og dansk med mange skriveøvelser. 
 
Med venlig hilsen – Hans Peter Rasmussen 
 
 

Kære forældre i 8./9./10. klasse 
Så er det snart ved at være sommerferie. Og med den ferie skal vi jo også sige farvel til 
hinanden. Traditionen tro sker det den sidste skoledag, onsdag den 26. juni. 
Jeg aftaler med klassen, hvad deres input på denne dag bliver – men mon ikke de skal ud og 
banke lærere og personale i rundbold? Derefter sker det i salen, hvor den officielle afsked 
foregår. Det begynder kl. 11:30. Og så vinker vi klokken 12:30. 
Indtil da har vi været så heldige at få fat i Steffan Rønnow, der leverer den sidste periode i 
klassen – fysik. Vi har aftalt med ham, at han får en række timer til rådighed, så han virkelig 
kan nå at komme nogen vegne i dette fag. Han har tidligere været lærer på Østskolen i en 
række år og har også høstet erfaringer andre steder. Hans periode begynder i dag fredag. 
 
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/

