
  

 

 

 

Ugebrev                  24.09.2021  

 

Kalender  
Fredag 8. oktober  Michaelsfest i skoletiden  

Tirsdag  5. oktober  Forældremøde i børnehaveklassen kl. 17.00 

Onsdag  6. oktober Møde vedr. skolens støtteforening kl. 16.00 

 

 

Kære forældre 

Der allerede nu tiltag i gang på forskellige fronter, hvor vi godt kunne bruge lidt hjælp. Bl.a. 

har vi Kulturforeningen, som er en støtteforening til skolen. Kulturforeningen er bl.a. med til 

at arrangere julebasar, hvor overskuddet går til vores børnehave og skole, men kan også være 

med til at arrangere foredrag om antroposofien eller andre spændende arrangementer.  

Vi mødes d. 6. oktober kl. 16, hvor alle er meget velkomne. 

Venlig hilsen  

Bestyrelsen 

 

Kære forældre i BH-kl.                                                  
Det går rigtig godt i klassen, vi øver Mikaelsspillet sammen med 1/2 klasse et par gange om 

ugen og har derefter forskellige lege i salen. I det våde vejr der præger tiden, er der brug for 

ekstra skiftetøj til jeres barn og også indesko. I dag fredag er Pernille vikar i klassen.  

God weekend.  

Med venlig hilsen Helene 
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Kære forældre i 1./2. klasse 
Det blev en fin afslutning på perioden med dansk i hovedfag. Børnene kender nu både de store 

og de små bogstaver. Det spændende er nu at kunne sætte bogstaverne sammen til små ord. 

Det bliver til mange ivrige og sjove samtaler i klassen. En dag spurgte jeg: Kender vi nogle ord 

som begynder med N? En af eleverne svarede med et glimt i øjet: "Nej." Der er i det hele taget 

en dejlig stemning og stor arbejdsglæde i klassen. I næste uge tager vi hul på skoleårets første 

periode med regning i hovedfagstimerne. 

Kærlig hilsen Britta 

 

 

 

Kære forældre i 3./4. klasse 
Skomageren har fået lavet en læst, bonden har klippet får og strikket sokker. Kornet er blevet 

høstet og mølleren er kommet på arbejde og vi har hakket roer som også blev brugt til lygter i 

stedet for græskar. Mikaelsspillet øves og nye melodier bliver øvet på fløjterne. Gloser på tysk 

og engelsk skal huskes og sidst men ikke mindst bliver de nye farver flittigt brugt.  

I dag har vi alle fået sat håret og renset negle, så vi er klar til fotografen. Eleverne har en kode 

med hjem, som i skal bruge, hvis i vil bestille billeder.  

Det er alt for denne gang. Rigtig god weekend til alle.   

 

Med venlig hilsen Lone 

 

 

 

Kære forældre i 5./6. klasse 

Denne uge har været den sidste i vores frihåndsgeometriperiode. Begejstringen for de 

geometriske tegninger blev større og større jo længere vi kom ind i perioden, og der har været 

dyb koncentration i klassen når vi har tegnet. Fantastisk at opleve! 

Næste uge starter vi så på matematik, hvor vi bevæger os fra brøker over i procenter. 

Vi har fået skrevet og læst op til og fra hinanden i engelsk og arbejdet med flere limericks. De 

sidder hurtigt fast, så det er bare med at få lært nogle flere. 

I sløjd arbejder vi stadig på at få befriet skeerne fra træet. Mange er allerede rigtigt langt. 

Spændende proces at følge. 

Jeg håber at alle får en rigtig god weekend. 

Med venlig hilsen Jannick 
 

 

 



Kære forældre i 7./8./9. klasse 
I den forløbne uge har klassen og jeg opdaget Amerika sammen med Columbus. Vi fulgte først 

en af historiens meget spændende og meget ukendte personer, Henrik Søfareren, der med 

rejser ned langs Afrika satte gang i opdagelsesrejserne. Så tog Columbus mod vest efter aftale 

med dronning Isabella. Og derefter opdagede (og mishandlede) Cortez og Pizarro Aztekerne i 

Mexico og Inkaerne i Peru. Ja, det har været nogle voldsomme historier. I dag fredag har vi så i 

to vikartimer brugt det meste af tiden på fordybelsesopgaverne og på at snakke om dem. 

I den kommende uge skal vi både rundt om Afrika og om hele jorden – og så skal vi på 

opdagelsesrejser i det religiøse liv sammen med Martin Luther. 

Det er en fornøjelse at have klassen igen. 

Med venlig hilsen Hans Peter Rasmussen  


