
 

 

Ugebrev     27. september 2019  

KALENDER 

Fredag 27. sept.  Mikaelspillet (i skoletiden) 
Uge 41   Projektuge for alle klasser 
Tirsdag    1. okt.  Forældremøde i 1./2. kl. (kl. 17) 
Tirsdag    8. okt.   Forældremøde i børnehaveklassen.   
Uge 42 14. okt.    Efterårsferie (14.10-20.10.2019) 
     
 

WORKSHOP I DUKKESYNING 

Børn leger sig ind i livet. De øver sig, prøver og mestrer. Dukken er særlig, idet den har en 
særstilling blandt legetøj - den er et billede af mennesket  

Kunne du tænke dig at prøve at sy din egen dukke i økologiske og naturlige materialer? Brug 
en formiddag sammen med os og kom godt i gang – eller helt i mål! 

Dukkerne er forskelligt svære at sy, så du kan vælge den, der passer til dig og dit niveau. 

Hvor? 
Vi mødes lørdag den 12. oktober 2019 på Waldorfskolen i Aalborg (Tornhøjvej 14,  
9220 Aalborg) fra klokken 9 – 13. Vi sørger for te, kaffe og snacks. 

Hvordan tilmelder jeg mig? 
Workshoppen koster 75 kr. Du tilmelder dig ved at sende pengene via MobilePay til 
60600323 (Nina). Derudover må der påregnes udgifter til materialer:  

Hvad skal jeg medbringe? 
Du kan købe materialer på workshoppen. Priserne er: En lille pose-dukke - 50 kr. (kan fyldes 
med uld eller sansemotorisk materiale), Mellem pose-dukke 150 kr., dukke i trikot til at 
klæde i tøj - fra 350 kr. 

Derudover er det en god idé at medbringe lidt forskellige nåle, saks og evt. garn til dukkehår.  

Vi glæder os til at se dig!  

Arrangeret af Kulturforeningen tilknyttet Waldorfskolen 

 
 



Kære forældre i Bh.kl.  
En dejlig uge er afsluttet med Michaelsfest og Michaelsspillet i salen. Eleverne så dragen for 
første gang, og det var nok en lidt gysende oplevelse, selvom det også fremkaldte latter, da 
dragen og Ridder Georg kæmpede. Dragen blev overvundet, så alt endte, som det skulle. 
Et hjerteligt tillykke med den nye lillebror til Viggo og Sigurd og deres familie. 
Der er jo forældremøde tirsdag d. 8. oktober. Evt. afbud bedes sendt til undertegnede. 
 
Med venlig hilsen Helene 
 

 
Kære forældre i 1./2. klasse 
Vi har haft en god uge, og i dag afslutter vi den med en lille Mikaelsfest i klassen, og senere i 
salen. Husk forældremødet på tirsdag 1. oktober kl. 17:00 (uden børn).  

Rigtig god weekend 😊 
 
Med venlig hilsen Helene 
 

Kære forældre i 3./4. klasse 
Vi får besøg af Jonathan Y på onsdag. Familien kommer og er med til morgensang, og de 
bliver her til ved 10-tiden. 
God weekend. 
 
Venlig hilsen Vita 
 

Kære forældre i 7./8./9. klasse 
I dag fejrer vi Mikaelsdagen – der jo egentlig er på søndag den 29. Altså det Godes kamp mod 
det Onde, en kamp vi gerne vil være med til at kæmpe, når det er muligt. Klassen skal være 
Drage, Prinsesse, Ridder Georg, Sankt Mikael, Væbner og Kammerpiger. Det har optaget os en 
del i de sidste dage at få lært tingene og få dragter, scene og drage gjort klar. Vi spiller for 
hinanden i dag klokken 11:30. Som I ved er det jo ikke en udadrettet forestilling, men 
derimod en indadrettet begivenhed, som man måske kunne kalde et ritual.  
Ellers står den i hovedfag stadig på Middelalderens historie, hvor både Pesten og 
Hundredårskrigen har rumsteret. Hæfterne til denne periode afleveres i slutningen af næste 
uge. 
I den kommende uge berører vi både de store opdagelsesrejser og emnet for Projektugen, 
der finder sted i ugen op til efterårsferien. Mere derom senere.  
 
Med venlig hilsen Hans Peter 
 

 


