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Ugebrev                   2. okt. 2020  

 

KALENDER 

Uge 41                        Projektuge for alle klasser 😊 

Tirsdag   6. okt.  Forældremøde i 8./9. kl. (kl. 17:00)  

Uge 42 12. okt.  Efterårsferie 

Tirsdag  27. okt.      Forældremøde i 4./5. kl. (kl. 17:00) 

 

 

Panoramabillede fra vores lille Michaelssamling i dag.  
Det var første gang, vi har været samlet siden nedlukningen i marts. Hver klasse sad langt fra 
de andre – de kom ind ad hver sin indgang – og ligeledes forlod de salen samme vej. 
Alt selvfølgelig behørigt afsprittet osv. 
Det var skønt at have eleverne samlet. Vi savner virkelig vores daglige fællesskab.  
Nogle af eleverne fra 4/5 og 6/7 viste eurytmi, og vi hørte Hans Peter fortælle beretningen 
om Michael og dragen. Derefter spillede Hans Peter et stykke af Bethoven, som passede ind i 

temaet. Det store Michaelsspil må vente til bedre tider 😊 
Rigtig god weekend 
Venlig hilsen Vita 

 



 

Vi søger nogle forældre, som vil være med til at planlægge 
julebasaren 2020 
Mally, som er med i skolens bestyrelse, og som har været forældre her på skolen i en årrække 
og undertegnede vil hermed høre, om der er nogle af jer forældre, der vil være med til at 

kigge på muligheder for at arrangere noget, der kan ligne en julebasar 😊 Vi skal jo nok ikke 
forvente, at det kan blive som det plejer, men vi synes, at der skal foregå et eller andet. 
 
Vi har nogle ideer, som måske kan forenes med Coronasituationen, men vi vil som sagt gerne 
have nogle af jer med i det. Mally kan kontaktes på 29 85 95 76 og mit tlf. nr. er 24 27 15 97 
 
Mange hilsner Vita 
 
 
 

Projektuge – gentagelse fra sidste uge 😊 
I ugen op til efterårsferien (uge 41) går det løs med den årlige projektuge. Vi plejer jo i 
udstrakt grad at have fælles stunder på tværs af klasserne, med bl.a. fortælling, sang og dans.  
Det bliver en del anderledes i år, men der venter alligevel en spændende uge for eleverne  

(… og også for lærerne 😊). Ud over fortælling vil der blive praktisk og kunstnerisk arbejde. 

 

Projektugen har eksisteret igennem en lang årrække. Det begyndte alt sammen i 2007, hvor 
en lærer, Rui, fra Kinas første (og dengang eneste) waldorfskole kom på besøg her på skolen. 
Rui førte os på forskellig måde ind i den kinesiske kultur og folkeånd – vi lavede Tai Chi hver 
morgen, - eleverne lavede bl.a. dumplings og holdt forældreaften. Rui var ”mester” i Tai Chi 
og traditionel kinesisk dans, og hun optrådte ved flere lejligheder i den uge, hun var her. 
Siden er vi ”rejst” rundt i verden og studeret forskellige landes folk, kultur, levevis og meget 
andet. Flere gange har vi inviteret mennesker, som så på en eller anden måde har bidraget til 
vores forståelse af deres folk. Et år en afrikansk trommegruppe – et andet år en mand fra 
Andesbjergene, som fortalte om sit hjemland og spillede forskellige fløjter for os osv. Nå – det 
var lidt historie – vi glæder os meget til årets emne, som er ”Silkevejen”. 
 
Alle klasser får fri kl. 12.30 om fredagen i uge 41 – og går derefter på efterårsferie.  
8./9. får fri kl. 13.30 ugens første 4 dage og resten af skolen følger deres almindelige 
sluttider. 
 
God weekend - Venlig hilsen Vita 
 
Kære forældre i BH-kl. og 1. klasse. 
En uge med mange riddere og drager, der sloges, er afsluttet med fest i klassen, hvor alle blev 
slået til riddere. Som i alle gode eventyr vandt ridderen, som dog først måtte gennemgå nogle 
modsprøver, så som at drikke drageblod m. m. I næste uge er der projektuge, om Silkevejen. 
God weekend.  
 
Venlig hilsen Helene 
 
 

 



Kære forældre i 2./3. klasse 
Så har vi overstået en periode med regning, og forhåbentlig har vi fået nogenlunde styr på 
plus og tabeller. Ellers har vi brugt denne uge på at blive introduceret til projektugen, som 
begynder på mandag. Årets emne er silkeruten. Vi har snakket lidt om det at rejse ud i den 
store verden, uden at vide hvad man vil møde, og hvordan man rejste dengang og Marco Polo 
er også blevet nævnt. 
I dag, fredag, skal vi fejre Sankt Mikael. Han er symbolet på den tid vi går ind i: kampen 
mellem det lyse og det mørke, det gode mod det onde. Denne forvandlingstid hvor mørket 
overtager den lyse tid afspejles også i os mennesker, hvor vi har sværere ved at nedkæmpe 
vores temperament. Hvis man har denne viden med sig i det daglige, skal det dog nok gå 
uden de store sværdslag. Det er alt for denne gang. 
Jeg ønsker alle en rigtig god weekend. 
 
Venlig hilsen Lone Yde Jensen 
 
 

Kære forældre og elever i 4./5. klasse  
 
Rigtig god weekend 
 

Kh Britta 

 

Kære forældre og elever i 6./7. klasse  
Denne uge brugte vi hovedfag til at arbejde intenst med passeren. Børnene skabte smukke 
geometriske mønstre. Jeg kunne se dem smile med stolthed, da de efter flere forsøg endelig 
kunne stå en komplet 'livets blomst'. En smuk ro faldt over klassen flere gange denne uge, da 
de sad og skabte mønstre ud af cirkler. 
Jeg ser frem til næste uge som vil være vores første projektuge sammen. 
Nyd en dejlig efterårsweekend. 
 

Med venlig hilsen Viola  

 
Kære forældre og elever i 8./9. klasse  
I kommende uge har vi projektuge. Vi beskæftiger os med Silkevejen, den tusinde år gamle 
handelsvej mellem Kina og Europa. Eleverne vælger, hvilken slags opgave de vil kaste sig 
over. Dette er den sidste uge inden ferien, hvor vi hver dag fra 8:20 til 13:30 (fredag dog til 
12:30) knokler løs med tegning, maling, forskning, sav, synål, saks – eller hvad der nu bliver 
valgt – alt sammen for at lære dele af livet og verden lidt bedre at kende. 
Eleverne har også valgt emne til fordybelsesopgaven. Arbejdet går for de flestes 
vedkommende i gang nu, og opgaven bliver afleveret i slutningen af november. Vi må se, 
hvordan vi bærer os ad med at vise dem frem for forældrene. 
Eleverne har også fundet sig praktikpladser til uge 44. Det bliver forhåbentlig en pragtfuld 
uge for alle. 
I dag, fredag, har vi en lille, intern mikaelsfest, og derefter har alle elever fri klokken 12:30. 
Desværre kunne forældre og andre gæster på grund af Coronaen ikke deltage. 
Efter ferien skal halvdelen af klassen have håndarbejde i bloktimerne, mens de andre har 



sløjd/håndværk. Senere bytter de to hold. 
Vi har bedt Vidthdyan, som klassen allerede kender, om at tage sig af matematiktimerne i det 
næste stykke tid. Dejligt, at han kunne sige ja. 
Jeg glæder mig til at se jer ved forældremødet på tirsdag, hvor der nok bliver nok at snakke 
om – det lader sig gøre med afstand, sprit og sikkerhed. 
 
Med venlig hilsen – Hans Peter Rasmussen 


