
 

 

Ugebrev        11. oktober 2019  

 

KALENDER 

Uge 42 14. okt.    Efterårsferie (14.10-20.10.2019) 
Mandag   4. nov.  Study Aalborg for 8. klasse-elever  
Onsdag   6. nov.  Study Aalborg for 9. klasse-elever 
Lørdag   30. nov.  Julebasar (Skoledag) 
 
  
 

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 
 



Glimt fra projektugen: 
Temaet i år har været New Zealand. Der har været fælles morgensang med to sange på maori 
samt fortælling i salen hver morgen. Derefter er eleverne gået til aktiviteter i deres egen 
klasse. Vi har i denne uge haft en erhvervspraktikant, Xenia, og en kommende praktikant, 
Viola, som er lærerstuderende. 
Skolen har summet af aktivitet og iver. Onsdag blev der desuden sat drager op – desværre 
har der ikke været så kraftig vind på det seneste, så det blev ikke helt, som håbet, men de 
mindste drager kom dog i luften. 
 

    
 

    
 

    
 
 
 



Kære forældre i BH-kl./1./2. kl. 
Begge klasser har arbejdet sammen i projektugen, hvor omdrejningspunktet har været New 
Zealand. Efter morgensang har der været fortælling om Maorierne, det oprindelige folk i NZ. 
Vi har bygget et bjerglandskab i papmache og lavet bålmad. I ønskes alle en dejlig 
efterårsferie.  
 
Med venlig hilsen Helene 

 
 

Kære forældre i 3./4. klasse 
Klassen har arbejdet med Maoriernes måde at udsmykke på- smykker, hårpynt og 
ansigtsmaling. Eleverne har også hver lavet et forslag til et nyt New Zealandsk flag. 
 
Kærlig hilsen Britta  
 
 

Kære forældre i 5./6. klasse 
Nu er projektugen ved at være slut, og resultatet af en uges arbejde skal præsenteres for 
resten af skolen. Mange forskellige ting er blevet undersøgt: den blå pingvin, papegøjer og 
ikke mindst kiwien. Vulkaner, sølvbregnen, træbregnen og mange andre planter. Hvaler og 
fossiler, rugby og ikke mindst haka. Som I kan se, er vi kommet vidt omkring. Desuden har vi 
prøvet at få vores meget flotte drager i luften. Her må vi blot konstatere, at det er svært, når 
der ikke er ret meget vind. 
I dag har vi også sagt farvel til Sammi, som begynder på en skole nær ved sit hjem. 
Det er alt for denne gang. Jeg vil ønske alle en rigtig dejlig ferie og vi ses om en uge. 
 
Med venlig hilsen Lone Yde Jensen 
 

Kære forældre i 7./8./9. klasse 
Mandag d. 4. november kl. 18 er der Study Aalborg for 8. klasse-eleverne og deres forældre. 
Eleverne har fået invitationen med hjem. Den er desuden vedhæftet dette ugebrev. 
 
Onsdag d. 6. november er der Study Aalborg for 9.klasse-eleverne i skoletiden. Nærmere om 
dette senere. 
 
Med venlig hilsen Vita 
 

 


